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ἁ (ὍΓ ΕΟ ΤΟΝ (ἡ 
ΚΕΕΕΈΒΝΕΝΕΕ ΠΙΟΤΙΟΝΑΉΙΕΞ 

ῬΙΙΒΓΙΒΗΕΙ ΗΥ 
ΓΙΒΕΆΙΕΙΕ ΠῚ ΠΓΙΒᾺΝ 

ΒΕΑΒΙΙΟΙῈΓΑΥΝ ΠΟΤΌΝ ΑΕ Υ 
ΤΥ ΤΣ 

δν ΗμΓ ἢ 5. ΕΆΚΟΌΟΙ 
ρῃ. 774 

ΓΑ ΤΟ ΤΙΟΝΑΒῪ 
ἘΤΡ  Σ 

δ. ΠΟΙ ΠΙπὶ ΑἹ - ΑΉΛΗ 
ΒΡ. 330 

ΤΙ ΤΙΟΝΜΝΑΙΒΕ ἢ ΠΕΙΓΊΟΤῚΕ ΕΤ 
( ΟΜΜΕΝΕΟΊΑΙ. 

ΓΤΟΡΗΟΝ ΤἹ ΕΥΡΡΈΘΝΝΙΩΒΣ 
ἰΓΡΙΜ τινε ρα} 

ὕν ΜΠ] ΟΠ ἢ ΠΑΜΗ 
ΒΕ. 2328 

ἃ ΠΙΟΤΙΟΜΝΑΗΥ ΟΕ 
[ΝΤΕΒΒΝΑΤΥΝΡ̓ΤΟΝΑΙ, ΚΕΤΑΑΤΙΟΝΣ 

ἄὁ Γ(ὩΜΝΕΕΒΝΕΝΟΕ ΤΕΒΜΙΝΟΙ  Υ 
ἌΣ ΊΤΏΠΗΣ 

ἡ μι ΕΗ ἐν δ ἀπε ἀναρβέρ ἔηείσ νας 
ἐπεὶ ρα μείΐοον 

ὃν Ηξε πη ΑΒΑΙΠΙΑῊ 
ΡΙ. πῃ 

ὨΙΟΤΙΟΝΆΑΒΥῪ ΟΕ ἘΙΡΕΟΜΑΤΙΩ 
ΤΕΚΝΜΙΝΟΙ ΟΣ 

ἐ ξασ ἐμ ἢν Ρε 0} 
ἘΠ πῇ ἀραδις πυ ἰῇ υὐσλλαεν 

δ. 7 Π|1} ΒΑΜΑΚΑῚ 
ΠΠ. [80 

ΑΔ ΣΟ ΤΙΟΝΑΗῪΥ ΟΕ ΜΟΌΏΕΒΕΝ 
ΡΟΙΙΤΙΓΑΙ, ΤΌΙΟΜ 
δε ἐδας ξευησίμ γαῤίρ! 

Ὀγν ΜΏμΟΙ ἡΨΆΗΒΑ ἐδ ὑδαμα! ΟἸΤΑ ΤΙ 
Πῃ. 2538Β 

Α ΓΗΟΤΙΌΝΑΕῪ ΘΕ ΒΡ ὍΜΑΟΥ ἈΝ ἹΝΤΕΒΙΝΑΤΊΟΝΑΙ, ἈἌΡΕΑΤΙΕῈΝ 
Γἔημεκθ- Υρηοῦ ἀραδίο! 
γ απ Ερυκ ἌΠΡΆΡΑ 

ΡΡ. δ608 

Αι ΤΠΟΌΥΎΤΟΝΑ Εν ΘῈ ΤΗῈ 
ΒΟΟΤΑΓ, ΒΟΙΕΝΟΕΣ 

ἐ δσ ἐμ βἘνποξ ἃ ΓΒΕ} 
ὃν ἀν Ζηκί ΒΑΣΑΨΨ 

πῃ, ἀΠ0 

ΟἹ Ὁ ἸΖΌΞΟΘΟ. 1} κἢ, 
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ΛΕΞΙ͂ΚΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΒΑΛΗΝΙΚΟΝ 



ἀκ απ αν 

» ,,» “ὩΡΩ͂Ν 

ἌΡΤΙ ΘᾺ ἈΑῈΈΣΙΝΟΥ 

ΣΑΜΌΤΥΗΑΛἝΚΑΜΕΑΛ 

ΛΕΞΙΚΟΝ 

ΑΡΑΒΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

ἸΙΒΕΑΙΒΕΙΕ ΠΠΙΒΑΝ ἘΑΝ δο ταν 



Στ τ 2 2 5Ξ 3. 
εἰ “αν ρει, πὶ 

τὶ τὰ “νῶι 5.4.2. 

ἈΦ ΕΣ οῤερλϑ κα 
χἰρνα αὶ πα ἢ μη Ὁ 

ἸΔΑΦ ςτὸ ς ΞῚ 

ΟἹ Ὦ 120908 «35 κἢ; 



ΑΦΙΕΡΏΣΙΣ 

ἱρὸς 

Τὸν Πέγαν ἀγωνιστὴν σιρὸς διάδοοιν τῶν γοαμμάτων παὶ τεῆς 

σαι εδείας, 

Τὸν Ὕ ποστηριπτὴν τῶν Ελληνο- Αἰγυπτιαμῶν σχέσεων, 

Τὸν Θεμελιωτὴν τῆς Πανεπιστημιακῆς ἕδρας διὰ τὴν μελέτην 

τῶν Αρχαίων Ελλήνων συγγῳαφέων ἐν Αἰγύσετῳ, 

Τὸν “Ἄξιον νὰ φέρῃ τὸν τίτλον « Πατὴρ τῶν Γραμμάτων 5, 

Τὸν διάδοχον τοῦ ᾿Αμποὺ ξλ ᾿Αλὰ καὶ ἐραστὴν τοῦ Φοφοηλέους, 

Τὸν Μέγαν Καϑηγητὴν ἡμῶν καὶ πρῶτον Καὶ αϑοδηγητῆν, 

Τὴ ἃς "᾿ΕΕξοχότητα τὸν Δόκτορα Ἑάχα Χουσὲν Πασάν 

 πυυρσγὸν τῆς Π αἰδείας 

ἙἘὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν τὸ πόνημα τοῦτο, συνδετιμὸν πρέπον τῶν 

ΓΕ λληνο- Αἰγυσπτιαπῶν σχέσεων. 

ἑ ἸΠονήσαντες 



νυ! 

εκ, ΩΣ ἡ μα δ Ὁ σαι 

ὦν ὦ καὶ} οὖ .} β" εἱ 

. κας ἀν μῇ ἰμὶ δν Δ] ὁ ΔῈ μοϑὲς αἱ, 4] 

«ὠλοαῦ γί ναι. 12. δα 

ο ρα ὁ» 29. ἃς. Ἃ οἷ ὡ δ 

οὐ νδι μην» καὶ ϑἿ 1. 

5 ποῦ γιά 

λίαν 

ἰλο. ὃν ἈΠ} ὁλὰ ἡ γνώ! Ἰδὲ μὰ 

, οὐ," ἢ καὶ! ΟἸΡΜΙ ...» 

αἶα! 2} 



ἀ... γε! αὶ! ἃ ,ν]}} 

κω 

δι δ! δ δ ,κΔ- 

υο Κ τ 5 , ὅμο 

αἶα αρθρ  εὺορὶδ ἀὐτι κ ΉῈ} νϑ ων ς.κῦ) (ἀλῃ, Χ) Κὰ 

ϑέρφ οἱ 8 διδῪ ἀφ λν κἕϑι γὰ οἱ μὰ δα αἰ ᾧ ἀραὶ ον πᾶ ὦ ἀκ 
,Αὰν ὥς ΑΙ 5. 51}}} 

ἐς λα οἱ (ὁ κὸν ΕἸ ΛΑΝΙ ἀφὶσ κθς τος οὗ αὐτὰ ὁν ΟἱΚ αἱ 

ΜΠ ὁ» ὧι μα! ἀρλ ὁΓ Ὑ}} βάλ μὰ 

ὁ οἱ» ἱ ΦΔῪ μοθ καα] γα ΘΔ ρδὶ μαὶν ὡ κ υἱ 

9} 9, ἀπ σι 

φίλ! οἷο ὁ μὰ τι δυοῖν 

μὸ λα! κκλ μρῖϑα δ )},5} μελα 46. ΨΥ Υ 

(μων) 



ὙΠΟΥΡΓΕΙ͂ΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑἸΓΎΠΤΟΥ 

ΓΡΆΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Πρὸς τοὺς ἐλλογίμους καθηγητάς, 

κι κ'ὶ Σά ΜΟΥΗΛ ΚΑΜΕΈΛ καὶ ἈΡΤΕΜΙΌΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΝ 

Ὑπέβαλον τὴν ἡμετέραν ἐπιστολὴν (ἢ) τὴν ἀφορῶσαν τὴν 

συγγραφὴν « Αραβο- Ἑλληνικοῦ» λεξικοῦ, Ἢ ΑΑ, ᾿Εξοχότης 

ἐξατίμησε δεόντως τὰς καταβληθείσας προσπαθείας πρὸς ἔκδοσιν 

παρομοίου πολυτίμου. βιβλίου, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ πραγματοποιήηθῇῃ 

ἀναμφιβόλως ἡ ἐπιδιωκομένη ἐξ αὐτοῦ ὠφέλεια. "Ὁ Ὑπουργὸς 

βἶχε τὴν εὐχαρίστησιν νά γράψῃ ὑμῖν ὀλίγα τινὰ σχετικῶς μὲ. τὴν 

ἀφιέρωσιν μὲ τὴν ὅποίαν εἴχετε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐκδώσῃητε τὸ ἐν 

λόγῳ λεαξικόν, πλὴν ὅμως, ὁ φόρτος τῆς ἐργασίας καθιστᾷ τοῦτο 

ἀδύνατον. 

Ὅσον ἀφορᾷ δὲ τὰ φιλολογικὸν ἔργον, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν 

ἔναρξιν ἀπεφασίσατε νὰ προβῆτε, εἶσθε ἐλεύθεροι νὰ πράξητε 

τοῦτο ἄνδυ δισταγμοῦ" εἴθε ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εἶναι βοηθός. 

διατελοῦμεν μετ᾽ ἐξαιρέτου ἔιοτεμήσεως 

Ὃ Διευϑαωντὴς τοῦ ' πισυργώκοῖ Γραφεῖοιυ 

Ὦ 

(ὑπογραφὴ 2|3|1960. 

{"} Ξυνημμένως ἐστάλησαν πρὸς τὴν ἃ.Ε. τὸν "γπουργὸν Τάχα Ἀουσὲν 

20 τυπογραφικὰ φύλλα, ὅσα εἶχον ἐκδοθῆ κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἐποχήν, ἵνα λάβῃ 

γνῶσιν τοῦ ἔργου": συγχρόνως δὲ ἐξητεῖτο παρὰ τοῦ “ὑπουργοῦ, ἡ ἄδεια 

πρὸς μετάφραοιν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν τοῦ ἀξιολόγου Αὐτοῦ ἔργου : 

« Αἱ ἡμέραι εὗνι » 



ΠΡΟΛΕΓΟΌΜΕΝΑᾺΑ 

ΕΥΓΕΝΙΟΥ͂ ΜΙΧΔΗΛΙΔΗ͂ Καϑηγητοῦ 

Διδάκτορος Θεολογίας καὶ ᾿Δραβινῆς Φιλολογίας 

Ἢ συμβολὴ τῶν ᾿Αραβιστῶν εἰς τὴν διάδοσιν καὶ ἐξάπλωσιν 

τῆς ᾿Αραβικῆς γλώσσης καὶ φιλολογίας αἶναι τόσον ἀρχαία, ὅσαν 

καὶ πολύτιμος. Εἰς τὸ σοβαρὼν τοῦτο κεφάλαιον τῆς καθόλου "Αρα- 

βικῆς Γραμματολογίας, τὸ ὁποῖον ἔχει πολλαπλῆν τὴν σημασίαν 

ἀπό τε ἐπιστημονικῆς καὶ πρακτικῆς ἀπόψεως οἱ “Ἕλληνες ἀνέκαθεν 

ἐδαίκνυον ψυχράν στάσιν καὶ ἀσυγχώρητον ἀδιαφορίαν, ἂν καὶ 

ψειτνιάζουσιν οὗτοι περισσότερον παντὸς κράτους τῆς Εὐρώπης» 

Ρωσσίας καὶ ᾿Αμερικῆς πρὸς τὰ ᾿Αραβόνλωσσα ἔθνη: Αἴνυπτον, 

Συρίαν, Λίβανον, Παλαιστίνην, "ὑπεριορδανίαν καὶ ᾿Αραβίαν. 

Εἶναι καιρὸς νὰ προσαναταλισθῶ μεν, ἀλλάξοντες ἐπιζήμιον: 

μέχρι τοῦδε νοοτροπίαν. Δὲν ἀποκρύπτομεν, ὅτι ἀπό τινος σημει- 

οὔται εὐγενὴς προσπάθεια πρὸς γεᾷ' ρωσιν τοῦ κενοῦ τούτου {Πρὸς 

τὸ παρὸν ἀρκούμεθα νὰ δηλῶώσωμεν μὲ ἁ »εετὴν τὴν ἱκανοποίησιν 

τὴν σχετικὴν προσπάθπιαν τῶν φίλων συναδέλφων κι, κ, ̓ Αρταμίου 

Θαλασσινοῦ καὶ Σαμουὴλ άμρλ, ἐκδιδόντων ᾿Αραβο - Ελληνικὸν 

Λεξικόν, ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἐκμάθητιν τῆς ᾿Αραβικῆς, Τὸ Λεξικὸν 

τοῦτο, ἐφάμιλλον δὲν ἔχει νὰ ἐπεδείξῃ ἢ ᾿Αραβιπὴ ὧς κείμενον 

᾿Αραβικὸν ἐν μεταφοάσει εἰς μίαν τῶν ξένων ζωσῶν γλωσσῶν -- 

εἶναι ἀξιοπρόσεκτον, Ἔκ τούτου ἀνεννώσαμεν μερικὰ δουκίμια ὑπὸ 

ἐκτύπωσιν. ᾿Ομολογοῦμεν ἀπροκαλύπτως ἐμείναμεν Κανοποιημένοι. 

“Ὅθεν καὶ συνιστῶμεν εἰς τὰς ᾿Εκκλητιαστικὰς καὶ ᾿Εθνιικκἀς ἡμῶν 

᾿Αρχάς, εἰς τὰς Κοινατικὰς Δισρνὰν Ὥσεις καὶ πολυῶνυμα Σώμα- 
τεῖα, οὐχὶ μόνον τῆς Αἰγύπτου, ἀν λὰ καὶ τῆς ΣυρΙας, Λιβάνου, 

Παλαιστινης καὶ Ὑπεριορδανίας,͵, ἔνθα ζῇ καὶ ἀκμάζει ἀξιόλογος 

τοῦ ἐν διασπορᾷ ᾿Ελληνισμοῦ ᾿Επιτομὴ, τὴν ἠθικὴν καὶ ὑλικὴν 

ὑποστήριξιν τῆς ἐκδόσεως καὶ κυκλοφορίας τοῦ πολυτίμου τοὐτδι; 

ἐντύπου, μέλλοντος νὰ προσφέρῃ πολλαπλῆν ὠφέλειαν ὄχι μόνον 

εἷς τὴν σπσυδάζουσαν τὴν ᾿Αραβικὴν νεολαίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς πάντα 
Ἕλληνα, ἔχοντα ἄμεσον ἢ ἔμμεσον τὴν σχέσιν ποὺς τὴν γλῶσσαν 
ταύτην, ἧ ὁποία, ἀναντιρρήτως, θά ἐπιβηθῇ, ἂν δὲν ἐπεβλήθη, ὡς 

ἐπίσημος γλῶσσα τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν 

Ἔν ᾿Ιβραημίᾳ τῇ 10 - 3-.294Ὁ 



ΑΛΥΝΟΥΡ 
Καθηγητοῦ 

τῶν ᾿ἀραβικῶν εἰς τὰ ᾿Εκπαιδευτήρια 

τῆς Ἕλλην. Κοινότητος ᾿Αλεξανδρείας 

ὋὉ ἀπτχολούμενος μὲ τὰς δύο γλώσσας, τὴν ᾿Αραβικὴν καὶ τὴν 
᾿Ελληνικήν, δὲν εἶναι δυνατὴν νὰ μὴ αἰσθανθῇ χαρὰν καὶ ἱκανο- 
ποίησιν, μετά τὴν παλάτωτσγιν ἀξιολόγου ἔογου γεφ υρώσεως τῶν 
δύα τούτων γλωσσῶν, τὸ ὁποῖον ἐξεπόνησαν οἱ ἀγαπητοὶ συγά- 
δαλφοι κικ Σαμουὴλ Κἀμεκὰλ καὶ ᾿Αρτέμιος Θαλασσιγός 

Τὸ ἔργον τῶν ᾿Ελλήνων σπουδαστῶν τῆς ᾿Αραβικῆς, καὶ ἔκεῖνα 
τῶν ἐπιθυμούντων νὰ γνωρίσουν καλῶς τος σχέσεις αὐτῆς μετὰ 
τῆ: ᾿Ἑλλημκῆι, καθίστατο ὁσημέραι δυυχαοὲς καὶ ἐπίπονον, 
“Άλλοτα δὲ τοῖς ἐγένετα τοῦτα αἰτία. ἀπωλείας σπανίων περιστά- 
σεων, εἰς τρόπον ὥστε, ν᾿ ἀποτυγχάνουν οἰκτρῶς, εἰς ἐποχὴν καθ᾽ 
ἣν ἡ μεταγλώττησις καὶ ἡ ἑρμηνεία καθίσταντο ἐπιτακτ. κὴ ἀνάγκη, 

Τῶρα ὅμως, ματὰ τὴν ἐκπόνητπιν τοῦ περιυπουδάπτου ἤτου 
νέου Ευγου, τὸ ὁποίον συνέγηοαψαν ἔν συνεργασίᾳ οἱ κ, κ΄ μαμελ 
καὶ Θαλασσινός, παράτησο μεν, ὅτι, ὅλαι ἀἱ δωυσχέσδιαι καὶ τὰ 
μεταξὺ τῶν δύο γλωσσῶν προσκόμματα, παραμερίζονται, τὸ σκό- 
τὸς ἐξαφανίζοται, ἡ ἀσάφεια ἐξαλείφεται, 

Ὃ καθηνητὴς Σαμουήλ, ὁ ὁποῖος ἀπέκτησε Βιαπρεπῆ θέσιν εἴς 
τὸ πεδίον τῶν συγγραφξων, ἀφιέρσεν τὴν ζωὴν τοῦ καὶ ἀπέδειξε, 
ὅτι ὄντως κατέστη εἷς τῶν στυλοβατῶν τῆς πνευματικῆς ἀφιυνπενί- 
σβως ἐν Αἰγύπτῳ 

Τὸ Λαξικὸν τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἔχεις ἐνώπιόν σοι; ἕτοιμον, ἐπα- 
ρατώθῃ κατόπιν μεγάλων προσπαϑειῶν, θυπιῶν καὶ ὁπῶν, μακοοῦ 
χρονικοῦ δια πτήματος,͵, ἐντατικῆς πνευματικῆς ἐσγαπίας, ἀπεοιορῇ- 

στοῦ ὑπομονῆς καὶ ἐγκαρτερήπεως, ποοτερίματα διά τὰ ὁποῖα 
διαςγίνοντα. οἱ συγνοτφαῖς ἔτι δὲ πεοιτοότεοον, οἱ δύο οὗτοι 
παοσκινήθησαν εἰς τὴν ἐκπόνησιν τοῦ λαμποοῦ τούτου ἔονο κι ὑπὸ 
ἐνθουσιασμοῦ καὶ ξήλου καὶ εὐγενοῦς Φιλοδοξίας διὰ νὰ ἀναπλη- 
ρῶ τοὺῦν κενὸν εἰς τὴν ᾿Αραβικὴν βιβλιοθήκην καὶ νὰ ἱκαναποιήσηυν 
μαογάλην ἀνάγκην τῶν ἀπχολουμένων μὲ τὰς δύο ταύτας γλωσσας. 

᾿Ε«φηοάξζω τὰ θασσμά μοὺ συγχαρητήσια εἰς τοὺς δύο συγγρα- 

φεῖς͵ διότι κατῶώρθωτγαν νὰ θέσουν τὸ χρυσοῦν τοῦτο γεφύρωμα 
μεταξὼὰ τῆς ᾿Αραβικῆς καὶ ᾿Ελληνικῆς γλώσσης καὶ συγχρόνως 
συγχαίϊῥῳ τὴν ᾿Αραβικὴν βιβλιοθήκην, ἥτις ἐπλουτίσθη δι ἑνὸς 
τοιούτου πολυτίμου ἑλληνικοῦ βοηθήματος. 

Ἔν ᾿Αλδξανδρδίᾳ τῇ 20" 10 - 50 



τῇ 

λοι ΚΑΑΘ δου 

φαδώυ τοῦ λα 

οἷ ἀαῦ ὥξε, » μρῖς οἱ Ὗ] Θῦ κ» ζξυλῖ ὀφάδι δ το μάδ ον Κ Ποῦ 

μμρωῶδ αμβ δ δ ϑόμο σοι μὰ ἀμ αν! Θλνοῖ ὑραθι ὑσὰ ΦρλωΣΙ 

ω ζῤ γκκο ὁ κὸν ὧδ μαχὲ σὴ ὧν ἄρ εἰΠ5 (δ ἴων» ἤ μὶὶ ἰδ οδὸ 

μοῖρ ἰδ ἐροδο μροίδ διὸ αὶ ἔλεγε Δ ον ν ὕμδ) «Ἴθυ μδ ἼΛΙ  ἱῴοὶς 

κωῦθν ὅς Αἱ ζιο. ᾧ ὄϑγς ἃ Δ κα ἀφο ὁ ἐθδδὲ ον μὰ σείρ εὑ ι2 

αἰ} ὕϑυν μάδε υμα ζς λς μα μιδ μέγ ϑσωδ! Δ αἱ δ ΟὟ! 

ὅδ μα μοὶ (5 ἐδώ ᾿ολὴρ σρλθι ὑν τὐλαῦ ἐὰν κοῦ ἐραύν»ὉΝ ϑκωδι ἰρῖι! 

ισῶρῦ 

οἱ δ ομ δῶν ραν οἷον κἂρν δον ΑΔΕΊ ον ὁ εἰ υόμο βου 

κα καὶ δι Ὁ ΚΝ λαμ ρερλὸ 

μος οὐ τ αρνϑῳ» ὥ ἔμ τάς Ὗ ἐν Δρὺ Θὰ ἀρ (ΘΔ σϑιδι Δὰν 

ιν ὦ ρΡλ μα μέρος δ τὶ ᾿ΔΔα. 

"ΔΒ εὐ προτιμῶν τ αϑῖς δ μΕΠλὰ ἢ 5 (ῤ᾿ 8} 

οὐράῖθν ὀχ ἐμὲ τσ κα ἀσο, οἷς γαῖ ἀρὰ! (ἃ ἰώ 

αὶ εχ ρῦν ὥ αι ὃν ζρρὰΝ καὶ οὐ ἈὴῈ  ρροίν αὐ Β] ταὶ 5. οἷ 
οὐ Ὁ, 8. ἰω} ἅσο! αὐ ἀμ] ἀρδα! 

4.0" [Δ.» [Ὁ 



ΓΕΏΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡ ΑΔΟΠΟΥΡΛΔΟΥ 

Καὶ αϑηγητοῖ 

τῶν Επβερνητιπνῶν Σχολῷν Καΐρου 

Μεγάλην ἱκανοποίησιν μοῦ προξένησεν ἡ εἴδησις τῆς ἐκδόσεως 

᾿Αραῖο - ᾿Ελλῃηνικοῦ Λεξικεῦ ὑπὸ τῶν ᾿Εκπαιδευτικῶν ᾿Αρτεμίου 
61 ἀταϊινοῦ καὶ Σαμσυὴλ Κάμελ, διότι τοιοῦτον᾽ ἔργον κατέστῃ 

ἐπάνανκες διὰ τὴν ᾿Ελληνικὴν Παροικίαν τῆς Αἰγύπτου, ἥτις ἐ πι- 

θυμεῖ νὰ ἐκμάθῃ τὴν γλῶσσαν τοῦ τόπου, ἵνὰ ἀνταποκριξῇ εἰς τὰς 

παρούσας ἀπαιτήσρις τῆς μεταβατικῆσ περιόδου, 

Τὸ βιβλίον τοῦτο, τὸ ὁποῖον διεξῆλθον μετὰ προσοχῆς, ἀκο 
λουθεῖ ὅλως ἰδιαιτέραν μέθοδον διαφέρουσαν τῆς τῶν "᾿Αραβὺ - 

᾿Αγνγλικῶν ἢ ᾿Αραβο - Γαλλικῶν Λεξικῶν, ΠΓ ταξινόμησις τῶν 

᾿Δ αβικῶν Ἀέξεων καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον αὗται εἶναι κατας- 

κα ιωρημέναι, καθιστοῦν τὴν χρησιμοποίησίν του εὔκολον καὶ ἁπλῆν" 

εἰς σημεῖον ὥστε καὶ ὁ στοιχεῖά τινα κατέχων τῆς ᾿Αραβικῆς νὰ 

δύναται νὰ ἐξείρῃ δὐκόλως καὶ ταχέως τὴν ζητουμένην λέξιν, 

Οἱ συγγραφεῖς, ὡς ἐκπαιδευτικοί, ἀποβλέποντες κυρίως εἰς τὴν 

ἐξιυπηρέτησιν τῆς μαθητιώσῃς ᾿Ελληνικῇῆς νεολαΐξας, ἐπέτυχον εἰς τό 

ιὰ καταστήσοων τὸ Λεξικὼν τοῦτο καὶ ἱκανὸν βοήθημα, ἀλλὰ καὶ 

ἀπαλαΐτητον εἶδος σχολικοῦ βιβλίου διὰ τοὺς ἕξῆς λόγους ;: 

αἱ Τὸ ρῆμα τὸ ὅποτον εἰς τὴν ἀραβικὴν γλῶσσοιν διδεται πάν- 
τοτ εἰς τὸ τρίτον πράσωπον τοῦ ἀορίστοι;,, ἀποδιδρται καὶ εἰς τὸν 

ἐνατιῶτα, ἐὰν δὲ τοῦτο τυγΚάνῃ σύνθετον, τότε παρατίθεται, ἐντὸς 

παρενθέσεως ἢ ρίζα τοῦ ρήματος (οὐδὲν τῶν ἄλλων λΛεξικῶν 

ἀποδίδαι τοῦὔτοὶ, 

β) Τῶν ἀνωμάλων ὀνομάτων σχηματίζονται οἱ πληθυντικοί, 

νἹ) Τῶν ἐπιθέτων σχηματίζονται τὰ θηλυκά. σον ἀφορᾷ δὲ 

τὴν ἀποδυσιν τῶν λέδεων εἰς τὴν ἑλληνικήν, αὕτη εἶναι ἀκριβὴς 
καὶ ἀντιληπτήῆ, ἀποδίδονται δὲ καὶ αἱ πλέον ἀπώτεραι σημᾶσίαι 

τῶν λέξεων. 

"Εκπτιμήσας δεόντως τὴν σοβαρὰν καὶ ἐπιμελημένην ἐργασίαν 

τῶν ἀναπητῶν συναδέλφων, οἵτινες δὲν ἐφείσθησαν κόπων καὶ 

θυ πῶν, ἵνα προσφέρουν εἰς τὴν ᾿Ελληνικὴν παροικίαν τὸ πρῶτον 
τοῦ εἴϑους τούτου πολύτιμον ἔργον, ἐκφράζω θερμὰ συγχαρητήριαι, 
εὐχόμενος πᾶσαν ἐπιτυχίαν καὶ στέψιν τῶν προσπαθειῶν τῶν, 

Ἔν Καΐρῳ τῇ 19.3.49 



οὐ εἴν. μα ἐμαὶ Δὰ γιοῦ μὴν ὁ ΕΓ ΑΌΓ ἃ ταὶ ἦρος ὦ ἀοτν κα 

τον υἰπριν ὦ,» οἷς 

γλοῖ ὑθῦμη ἴραδ. Ὀγλὰ ὦ μοὶ! οὐδ εἰς ον ἸλΑ᾿ βέρο λότη ὁ υλκὶ ἴωσι 

μίῦ!» ἱρθουδ, ἄρον Χο μὴ Δ. 0] οἶα ἢ τὐλ! μρτνν δ Ὑν υ οἶαθο ιν χϑι 

ἐμθϊ κὰ δ ὦρ» μὰν ἐμὲ δον» αν ΘΑ οἱ οα βαῖις με" ἃ 

εν ἀμ 

λν0 ὅμομν ΟΜ ὀθ μὴ ρ {ῤ5}}} ἐσ βαζ ὦ ῴω,, »εά 4 ὑφος διοσῦ 
ὁο Δ κράϊσς τρ ἰφρίαῦ κεἶξν 100} οὐά μμδ᾽ ὁ ὁ ὀρυν συμ οἱ ἀκ; τ 

ονν ἅμαῦ, ἀκα ἐπ φ- 

ιμδλρι ιν 7ι οχθῖο. κῷ ἀιλ}} οὐἱα ζιϑονσῖ τοι ἰορεὶ Οἵ} [Ὡκὸϑ οὖν 8} ἐλ 

ἐν να Δ οἷ Οἱ Θλες 

ἐπί ὑμὴν ἱ μὰ δουρὶ κϑρ (ΙΝ χα! ὦ» οὐ ΘΓ ΑΝ ρ ζρὸ 

ἰριαῦ» Οὐδ κὸν καὶ ὅλ, ὦ ὁ[Ὑ] κα βκυ ας ἦ ὁ ἀβισλ οἰρ μον ὁ» 
φαν νὰδ σιαι Δλ ὁ μαι μαθ μὰ βὰ ἐμ ὦ» ὁ»» φᾶς οὐκ ὺ τς 

ἐν ΘΝ μο 

ἀπο ὑνῶὼ οἷ ὃ» «ὐκανε, οὐ ὶννδ! ον μΝ ΔΑ σαι ΘΈ ΔΑ ὁ βάν κων 
ἀβόα! δῖοι ὁἱ 07,4} οἷν ὡς ἀπ! ορο ἘΚ ΔΑ ὃν ἀραὶ 6. δ. μου! με μὲ 

ἐν νάο ὧλ ΟἿ᾽ τ Οἱ ἃς ἢ Χο, αὶ 

δἱ 10} ὁ ἐρατα! ἀρ φρ- ἢ εἴ κὸ 16... Χδρ» ἀκν ὁ ψι οἱ ὈῸΞ αϑ, 

ον αἰ αῷ μὰ 

μι εἰς ἃ ὁ Ὺ αν (ων ἰκοο νος βμὸρς Ὁ Ὁ 5. κυ 

ῥ 



ὑϑαμι «οἱ ᾧ ὀϑτῖ ὦ» Ὀλ δ! λα ἅς ὁ οἷ εἰῶο. βεὰ οἱ ὧἐἱ 9 πὰρ 

ἐφ ὑγυ τ ΌΘ0] Ἰλὰ ἐς λον ὧδ Ὁ 5}. ὁ μά ϑ δρΐ 8. ὁ γαασξ οἱ Τοῦ μὴ» ἃς αἱ 
υΛ Δ ὧν ἀρ φΑρλαι Δ ἐν ὑρΡΙ ΑἹ μβ. ἐδ (οὐ οὐϑ! μμδ ἐκ ἀθὰ, ὁ μερίς, 

ον μι αἢ 

ὑμ) ἐς ρῶν σοῖς μλδο» ἠδ᾽ καί, πεν οἱ ρΔΑΣ ΟΕ} ὁ» 

ΡΞ" Ρὶ» ὡς αὶ ΤΌΘ ΟἸΛΘΙ κει: οὐϑξ ΟΝ δ ριρβῳ ὅϑσωνι καὶ 
"»" ὧδ δι, (ἄς ΑἹ ἀνά αι, ἢ 5.11 οὐλὴν οὐρα νας δον ας οου ἀσωδι» 

ο5 ωδη, εἷς Οὐκ (μὲ ἀρ! αἰρσ»ν κυκῶν ἀμ. δ οὐ 

οὐ Β ΣῚ ἀκρελδ ϑρρυὺ 

ιφοῖω», ρος ὁ ὦ ἃ μα Ὑμῶν, Θὰ σον ἀρ κ ὡἐδβ ὁ  μ Ἃ; 
εἰρρ τς ΟΣ τλμαῦυ οὐρα! Δ ῷ δὲ. ἃ 5 μου 

.“φφ-ὴ τ) Δ ὰρ μῈ Ἐπ) 
ὑμοίαα μβ φίυί νοι ὁ ωϊυ 

9, Χμ 

Ἰᾶρσι ΒΝ ΙΣ-} ῳ ἃ μ 3} 



ΠΡΌΟΛΟΓΟΣ 

Δόξαν καὶ δοὐχαριστιὰς ἀνὰ πέμπομεν πρὸς τὸν Πιαντοδύναμον 

Θεόν, ὅστις ἠξίωσεν ἡμᾶς νὰ φέρωμαν εἰς αἴσιον πέρας τὸ ἔργον 

τοῦτο, τὸ ὁποῖον ὁμολαγουμένως καὶ δυσχερὲς ἦτο καὶ ἀνώτερον 

τῶν δυνάμεων ἡμῶν, 

Ἢ ἐπιϑυμία ἀφ' ἑνός, ὅπως ἐξυπηρετήσωμεν τὸν Αἰγοπτεώτην 

᾿Ἑλληνιομὸν καὶ ἰδίως τὴν μαθητιῶσσιν Νεολαίαν κατὰ τὰς νποδϑη- 

μιοι ργηθείσας συνθήκας καὶ ἀπαιτήσεις διὰ τὴν διαβίωσιν αὐτῆς 

ἔν τῇ προσφιλεῖ δευτέρᾳ ἡμῶν Πατρίδι τῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου 

ἡ πρόθϑσιρ ἡμῶν, ὅπως συμβάλωμεν κατὰ τὸ δυνατὸν εἰσ τὴν πνεὺ- 

ματικὴν ἐπίδοσιν τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν τῆς ᾿Αραβικῇς, παρε- 

κίνησαν ἡμᾶς, ὅπως χωρήσωμαν μετὰ σθένους εἰς τὸ ἔργον τοῦτο 

παραβλέποντες πᾶσαν δυσχέρειαν καὶ παραμερίξοντες πάντει τὰ 

πρὰ ἡμῶν παρεμβαλλόμενα ἐμπάδια. 

Ἢ σύνταξις καὶ ἡ ἐκτύπωσις τοῦ ἀνὰ χεῖρας Ἀεξικοῦ ὑπῆρξεν 
ἔργον ἐπίπονον καὶ δυσχερὲς διαρκέσαν ἐπὶ πέντε συναπτὰ ἔτη" 

αἴ εἰς τοιαῦτα ἔργα ἀπαντώμεναι δυσχέρδιαι, κόποι καὶ θυσίαι 

εἶναι ἄπειροι καὶ εὐνάητοι, μόνοι δὲ οἱ περὶ τὴν Ἀδξικογραφίαν 

καὶ δὴ τῆς ᾿Αραβικῆς γλώσσης͵ δἰδιτῶς ἀσχοληθέντες, δύνανται νὰ 

ἐκτιμήσουν τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς στενοχωρίας εἰς τὰς ὁποίας ἀπο' 

δύεται ὁ ἐπιδιδόμενας εἰς τοιοῦτον ἔογαν. Σημειωτέον ὅδξ. ὅτι 

βοηθήματα δὲν εἴχομεν, καθ' ὅτι παρόμοια ἔσγα ἡ βιβλιογραῷ ἃ 

δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ καὶ τοῦτο, διότι τὸ ἀνὰ χεῖρας πόνημα ἀπο- 
τελεῖ τό πρῶτον εἰς τὸ εἶδός τοι, ᾿Εχαράξαμεν ἰδιόρρυθμον νρσμ- 

μὴν καὶ κατάταξιν λέξεων, εἰς τρόπον ὅστε, ἢ χρησιμοποίησιε 

αὐτοῦ νὰ καταστῇ εὐχερής. 

Δὲν Καυχώμεθα διὰ τὸ τέλειον τοῦ ἔργου, σεμνυνόμεθα, ὅμως 
διότι εἶναι τοῦτο τὸ πρῶτον εἰς τὸ εἴδός του καὶ εὐχόμεθα, ὅπως 
καταστῇ τοῦτο ἀφορμὴ ν΄ ἀσχοληθῶσι δεαινόταροι ἡμῶν περὶ τὴν 
᾿Αραβικὴν καὶ "Ἑλληνικὴν φιλολογίαν καὶ περισσότερον χρόνον διὰ- 

θέτοντες εἰς τὴν σύνταξιν ταλειοτέρων πονημάτων, συνταλοῦντες ἔτι 

μᾶλλον εἰς τὴν τῶν ὁμογενῶν ὠφέλειαν καὶ πρόοδον, πρὸς στε- 
νωτέραν σύσφιγξιν τῶν πνευματικῶν σχέσθων τῶν δύο φίλων λαῶν 

Περαίνοντες͵ ὀφείλομεν εὐγνωμοσύνην καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν 
ἀγαπητὸν συνάδελφον κι Νικήταν Πατρόν͵ ὅστις εἶχε τὴν εὐνενῆ 

μ᾿ 



καλωσύνην νὰ ἀναθεωρῇ τὸ ᾿Ελληνικὸν κείμενον τοῦ βιβλίσυ τούτου! 

καθ᾽ ὅλον τὸ διάστημα τῆς ἐκτυπώσεώζς του. 

Θερμὰς πὐχαρίστιας ἐπίσης ἐκφράζομεν πρὸς τὸν σεβαστὸν 

καθηγητὴν κι Εὐγένιον Μιχαηλίϑην διὰ τὸ ἐπιδειχθὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

μέγα ἐνδιαφέρον καὶ διὰ τὰς σοφὰς αὐτοῦ συμβυυλὰς καὶ ὑποδαπῖ" 

ξεις, Ὡσαύτως δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς συναδέλφους καθηγη- 

τας κιὶ, Ἄλυ Νοὺρ καὶ Γεώργιον Παπαδόπουλον, διὰ τὰς 

πσλυτίμους ὑποδείξαις τῶν. 

Τοὺς ἀγαπητοὺς φίλούς κα, κι ᾿Ιωάν. Πεντάκην, Στυλ, Ζερεφὸν 

καὶ Βασ. Καλαμπαλίκην τοὺς φιλοτεχνήσαντας τὴν πρόσοψιν τοῦ 

βιβλίου εὐχαριστοῦμεν θερμῶς. 

᾿Ομολογοῦμεν τέλος πολλὴν χάριν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς κ, κ, 

Κων ,τῖνον καὶ Νικόλαον Τσοῦμα ἰδιοκτήτας τοῦ ὁμωνύμου Τυπο- 

γραφείου, ἔνθα ἐξατυπώθη τὸ βιβλίον τοῦτο, διὰ τὴν σημαντικὴν 

πὐτῶν συμβολὴν καὶ τὰς πολλαπλᾶς ἐκδουλεύσεις πρὸς ταχεῖαν 

αὶ τπλειοτέραν ἐκτόπωσιν τοῦ Λεξικοῦ. 

ΑΡΤ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ἃ ΣΑΜΌΤΗΛ ΚΑΜΕΑ 

Ἔν Καΐρῳ τῇ 1δῃ Δεκεμβρίου 1980 



ΟΛΔΉΓΙΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΈΕΙΣ 

᾿Ἀναγνῶστα;, 

ΓΙοὺ τοῦ πϑοβῇ: εἰς τὴν χοητιμοπαίησιν τοῦ Ἀκξικοῦ τούτο 

παρακάλεῖσαι, ὅπωφ᾽ ἔχῃς ὑπ΄ ὄψει σου τὰ κάτωθι : 

1.'ν Τὸ ρῆμα εἴτε ἁπλοῦν εἶναι εἴτα σύνθετον, παρατίθετοι 

πάντοτε εἰς τὸ γ΄. ἑνικὴὸν πρόσωπον τοῦ ἀορίστου καὶ ἀποδίδεται 

ἑλληνιστὶ εἰς τὸ γ᾽, πρόσωπον τοῦ ἀορίστου, παραδείγματος 

χάριν ὩΞΕ -- ἔγραψε. 

2ὸὼν Ἕκάστου ρήματος σχηματίξαται ὁ ἐνεστῶς, χωρίζεται δὲ 

ἀπὸ τοῦ ἀορίστου δι᾽ ἑνὸς κάμματος {:} πχ, πὶ εἰ 

3ον Αἱ ἐντὸς παρενθέσεως Βὑρισκόμαναι λέξεις { ἀραβικοῦ 

κειμένου), δεικνύουν τὴν ρίζαν τοῦ ρήματος ἢ τοῦ ὀνόματος, εἰς 

τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ἀνατρέξῃς, διότι ἐκεῖ θὰ πὔϑῃς ὅλα τὰ 

σχετικὰ παράγωγα ἀπλᾶ ἢ σύνθετα ἐὰν ὑπάρχουν, παράδβ, χάριν 

(τ. ) τὸ Ὁ εἰ αἷς τὴν ρίζαν ἃ γ."" ἀναφέρονται ὅλα τὰ 

σχετικὰ παράγωνγα Κὶ, ἃ, π. 

4ν “Ὅλων τῶν ὀνομάτων σχηματίζονται οἱ ἀνώμαλοι πλη- 

θυντικοὶ διὰ τοῦ ἀρχικοῦ γράμματος τοῦί πληθῶωντ' 65) παραῦδιγ. 

χάσιν ἐῚ,  «ἶ 

ὃν Ὅλων τῶν ἐπιλέτων σχηματίζονται τὰ θηλυικἃὰ διὰ τῶν 

συντατμῃμένων γραμμάτων τοῦ ( θη. ἀξ. ἀμ) παραὄειγ. 

χάριν ἤλανος, ΕΝ ν 

δὴν ᾿Εν συναντήτπης ρῆμα ἢ λέξιν, ἦ ὁποία ἔχει ἐπὶ ἑνὸς τῶν 

. τι κ. 
γραμμάτων δύο ἢ τρία φνητικὰ στμεξῖα, πὶ χ ὥς ἢ το »9 

σημαίνει, ὅτι ἡ λΑἕξις αὔτη ἢ τὸ ρῆμα ἀναγινώσκεται καὶ μὲ 
- “ἢ 5 Ψ.. 

τὰ δύ3 ἢ τρία φωνητικὰ σημεῖα χωριστὰ δηλαδὴ 1᾽- γ ἢ ἀπ,» 

ἢ ἢ 



7οὸν Πολλάκις ἀπεδόθησαν ρήματα εἰς τὴν ἑλληνικὴν μετὰ 

τῆς ἀορίστου ἀντωνυμίας, « τίς, τινός, τινί, τινά », ἂς μὴ χαρακτη- 

ρισθῇ τοῦτο ὡς ὑπεραρχαῖξζον" ὑπεχρεώθημεν νὰ τὴν παραθέσο μεν 

ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον, πρὸς πληραστέραν ἀπόδοσιν τῆς ἐν- 

νοίας τοῦ ρἤματος, 

δὸν Ἢ ἀλφαβητικὴ σειρὰ τῶν λέξεων ἔχει ὡς ἑξῆς : 

αἹ Προηγοῦνται πάντοτε αἰ διάφοροι γραφαὶ τῆς γάμξα 

ί(- ) ἤτοι ε-ἶς γοἶν αι χ ΠΈΧΨΕ. ἘΝ "ν 

β) ᾿Ακολουθεῖ τὸ (᾿ ) ἄλεφ, πιχ ΙΝ 

γ) Τὰ λοιπὰ γράμματα κατ᾽ ἀλφαβητικὴν σειρὰν ΚΘ κι 

δ) Ἢ λέξις ποὺ ἔχει (. ) σάντα εἰς ἕν τῶν γραμμάτων 

της, εὑρίσκεται εἰς τὴν σειρὰν τοῦ ἀσυναιρέτου τύπου" πᾷ. τὸ ρῆμα 
“ῸΠπ-Ἄ 

πε ἀσουναίρετον 5 ὦ ἡ θέσις τοῦ εὐρίσκαται μετὰ τὴν ἀλφάβητ, 
-ππϑ ον 

σειράν τοῦ ἐλ": ἕτερον παράδειγμα, τὸ ρῆμα Μ' κατατάσσεται 

κατόπιν τοῦ ρήματος “ κ, Ὁ, Καὶ, 

θοὸν ᾿Εἀν ρῆμα σόνϑετον ἢ λέξις δὲν εὑρίσκεται εἰς τὴν ζητου: 

μένην οἰκείαν θέσιν, πιχ “ Ἅμα. ἢ ς-.» “3 . πότε, ἀπο: 

βάλλων τὴν αὔξησιν συμ ὥνως πρὸς ὁδηγίας, τὰς ὁποίας παραθέ- 

τομᾶν Κατωτέρω, εὐρίσκεις τὴν ρίζαν τῆς λέξεως ἢ τοῦ ρήματος, τὸ 

ὁποῖον πρέπει ν' ἀποταλῆται ἀπαραιτήτως ἐπ τριῶν (3} ριζικῶν 

γραμμάτων ὡς π|. χ. ἐν ἢ σπανιῶτερον ἐκ τεσσάρων (4) ὧς πιχ, 
-»" .:᾿ .᾿ 

Ξ.- 5. ὁπότε, εἰς τὴν ἀλφῇ, σειρὰν ρῳ ων" καὶ Ζ. ζ" θὰ εὕρῃς 

ὅλα τὰ σχετικὰ σύνθετα ἢ ἁπλᾶ, ρήματα καὶ παράγωγα τῆς ζῆ: 

τουμέγης λέξεως ἢ ρήματος, 

Διὰ νά σὲ διευκολύνωμεν ἔτι περισσότερον εἷς τὴν ἐξεύρεσιν 

οἰασδήποτα λέξεως κατὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ λεξικοῦ τούτου 

ἰβϑίως δὲ αἰουδήποτε ἄλλου {ἀπ)αβο' ἀραβικοῦ ἢ ἀραβη γαλλικοῦ ἢ 

ἀραβο ἀγγλικοῦ κὶ π.Ρ), ἀλλ᾽ ἔστω καὶ ἀπὸ γραμματιτῆς ἀπόψεως, 

παοαθέτομεν κατωτέρω ὡρισμένας χρησίμους πληροφορίας καὶ ἐπε- 

ξηγήσεις δι' ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν σχηματισμὸν τῶν συνθέτων [ηὐξημένων) 

ρημάτων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν παραγώγων λέξεων, 

ωϑ 



Τὸ ρῆμα εἰς τὴν ᾿Αραβικὴν γλῶσσαν, ἐὰν μὲν εἶναι ἁπλοῦν 
ωϑ ἦι 

ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν γραμμάτων καὶ ὀνομάξεται « νυ τριγράμ 
ω , 

ματον ἡ ἢ ἐκ τεσσάρων καὶ ὀνομάζεται «ρὺ “ τετραυράμματον "» 
“Ρ -Ξ κω ᾿"ΡῸῈὋῈὋῈῈ «“ δ .»» 

πιχ. ΝΡΕΝ τ, τὰ γράμματα δὲ αὐτῶν εἶναι ριζικὰ καὶ 

καλοῦνται: Ὥ, ἋΣ. ΠΨῚ ΝΕ καὶ «ρους τ ὁ... 

᾿Εὰν δὲ τὸ ρῆμα εἶναι σύνθετον (ηὐξημένον), δηλαδὴ, ἐάν εἰς 

τὸ τριγλάμματον ἢ τετραγράμματον προστεθῇ αὔξησις πότε ὀνομάᾶ' 

ἔεται τὸ μὲν, ὁ τριγράμματον ηὐδημένον Ὁ “, ἊΣ " τὸ δέ, ἀτε- 

τραγράμματον ηὐξημένον «δ, ὧν ν᾿ λ:- 

Ἔκ ρ͵μαιος Ἢ τριγραμμάτου Ὁ. » σχηματίζονται 12 ηὐξη- 

μένοι ιὐποι τὰ δὲ προστιθέμενα γράμματα θὰ εἶναι: ἕνα ἢ δύο ἢ 

τρία' τὸ ἃ: ρῆμα ποὺ λαμβάνει αὔξησιν ἑνὸς γράμματος ὀνομάᾶ: 
." } 

ξεται ἐρὴ , 4 γράμματον » τὰ λαμβάνον αὔξησιν δύο γραμ. ὀνο’ 

“ .} 

μάζεται : ὁ ἰφν ὑρς δἰγράμματον », καὶ τὸ λαμβάνον αὔξησιν τριῶν 

[ΤΊ } 

γραμ, ὀνομάξεται : «4 ἘΡΕΝ δ᾽ γράμματον 3. 

- λυ 
Ἔκ ρήματος « τετραγραμμάτοι ἐπ. ωξ" ι᾿ .“.1Ὁ σχηματίζανται 

(3) ηὐξημένοι τύποι' τὰ δὲ προστιθέμενα γράμματα θὰ εἶναι: 

ἕνα ἢ δύο, 

᾿ῶς τόπος ρήματος λαμβάνσται τὸ ἜΣ ἐπὶ τοῦ ὁποίου 

καίνανται ὅ «ἃ τὰ ρήματα, 

ἱατωτέρω παοαθέτομαν κατάλογον τῶν ηὐξημένων τύπων τῆς 

τριγραμμάτου καὶ τατραγρ χμμάτου ρίζης καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν κυρι- 

ὠτέρων παραγώγων, 



ΠΙΝΑΞ ἃ. 

Οἱ 12 ηὐξημένοι τύποι τῆς τριγραμμάτοιυ αἰξηῃς μπαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν σεαράγιογα 

ἰρῶξοι, Ὁ ὑῶν! ΘΙ͂Ν 

᾿Αόριστος Αὔξῃσι ΓΑ παρέμῷ στὸν Ἔνερνητ,  αθητικὴ 

ν᾽ πρόσωπ, δησις ρεεῷ Ιλατοχὴ  ἱματοχὴ 

ἰφ Ὁ! ἀδυϑέν δ κα ον δ] ͵ἐμν τ" ἘΝΥΥ γ 

σῇ ππισ ΉΝΝΝ δ, μι 1 ὡς 
ΡΙΖΑ ΝΡ μὰ δ 1 ὁ μὰ 

'πατασπεσπιππιιανν τοι---- ὖ. ,. τ΄ σ5..ὺ..ὄ 0... Ὁ ὅὃὖὃϑΘέἠΞΖΕ|5ϑ0Ὁ.ϑ.. ὦ... ....Ψὦ νὕ....]------...................ὄ- -“ “υὕὕὕ...-ἢ---  ....... ττὦῷὦὺὺ ...............ὕ 

1ος Τύπος “ ΠΡ ἶ “ ΠΡ Δα 1 υϑλ 
ηὐξημένος 

2ος Τύπος πε ἜΝ ν΄ 5.“ - “: 

ηὐξημένος ζ στ ἢ : σς 
᾿πιστισπιπαααααααααααααααπαααααααααα----ἤ Ὁ. τῷὸὐὐὔοὸὰϑτϑὐὰὐπὐπϊπ τ πὰὐτ ἢ, ...............................ϑϑ.0....ὅνὕ.0.--ττϑὕ5ϑ....1}-ὕΨὕ.- Ὅσἱν [πὰ παααααααι ἢ πιύδαδίαιαααααααααδρμμαααααααααααααααα ΡΡΕΕΊΡΈπη 

300 Τύπος κτὺ Ἱ λει ΜΙΝ τώ ΟΝ ἘΝ 

ηὐξημένος “ ἡ κα. ὦ δε 

ος Τόπος “1: πον 

ηὐξημένος 

γος Τόπος “-: . 

ηὐξημένος 

δος Τύπος Η “ χι 

ηὐξημένος 

7ὸς Τύπου 

ηὐξημένος 
τισιν" -ὦἘοΠ0οὃὕὃὅἅσΡ .  ,Χ. »“ὠἴἰ -πἰυδπν αν, μασσσσιαι, 1 τὰ στ ἢ κ.ΘὉὈϑορπα, τπὐ παν τ. “ἀπ -πἰὐὐππὐσπρσ  ππππ π ππἰἧ ἧπἸπἸἰ-ἷ α  πὰπὰϊ τ π ἤππαρμπ ππὰπ πα 

ἔσο Τύπος μ Ἶ 

ηὐξημένος ᾿ 
'πασταιπιππαααπαπααπππππ: ππππππππαππαπαμπα, 5 ᾿ -- ὦὦὰττὐ'- - ν΄ τ τ στττητη ἀσασασννδρασσα ην γ τς ππὰπππηη,»}5».......... ἢἕὄ ϑῳϑϑασσσσ, δον σὐσσν...............ΧὍὅψὅβ00ϑὕ  ........................ὕ0...... «-..... 

9φΦισ Τύπος - προ ἢ 
με 

ηὐξημένος , 
τπῖῖτιι ππιϑϊηπασααααπαπααπααααπππηππππΉ.5.......ὕ.ἡ τ τα τ πααππππ κππ.....Ὁτ.......ὄ ....θδὅϑΨὃβδϑσον....... τὅὦὧὕὸ.ὄστὔὧτἷὲ. ψγησ ἢ πῶσ... --ὄ...---- απ «πὰ ἰκυ-- 

Ιῦος Τύπος ||." “ 

ηὐξημένος ταν 

ἰὸς Τύπας 

ηὐξημένος 

120 ς Γύπος κρ τ τ 
ηὐξημένος οἷ ᾿ 



ΠΙΝΑᾺΑΞ Β΄. 

Οἱ 8 ηὐξημένοι τύποι τῆς τετραγραμμάτου ρίξης καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν παρφάγωγα 

} «... ἬἮ ὦ τ" ᾿ » 

δε. ζοὸν Ν᾽ ὟΣ φίλια 

᾿Αόριστος Αὔξη τις |᾿Απαρέμφατον Ενεργητ. Παθητικὴ 

γὙ πρόσωπ, λετοχὴ Δετοχὴ 

οὐδ! |ϑϑλνλν» μωαὰὶ ὺ ον . μάλ ρ" 
᾿πττσασσασπισπτπσισαππσ παααρερισσσαοι, πππππἰὐὀπσπὐσσσὐὐοϑὍἶιώ μιήημσσσαι ἢ 5 τἰαἰὐὐπὰσπὐἰ ὀπὐσὀπΝ ὐὔδἤΝΉᾳ᾽Πωουὐὐπὐσσδσ 

"απ α..Ψ.«ππἀπἔἀτπε 5... ἢ παὰππεδα δ στσσσσαι «ππππππὐσπὐππὐπὐπὀπϊπ“πἰσπρῇ πππππὐὐπὀπ αν “σδινππρτπὰ 

1θς Τύπος [“|“| 5 τς ᾿ ΩΣ Ὁ. σ..5.}2 δι δ Δ 

ηὐξημένος δος “- μι...» ΡΙν υκλ τ 

παπρμ..««ππβττν  δδ...“πτν “πππππππσασσσσσα ἰδ ππ  σαπὐσσσσ΄“΄ππσπὐσσ ἢ ππὰπσσσ“΄΄τϑὐ΄--τὰσ“ὐὐτυϑδαια μα ἐν πὰς 
τανε παπ δε δυδαὁ απ διδδι, ᾿ π΄“ ππν. «ππππ πὰ 

- . π '͵ ΑἹ ἢ ὃ, ὡΣ ““υα᾽}᾽΄7ὨΨῷ τ" 

ἐς Τῦπος ἐπ} 1] Ομ μὰς 
ηὐξημένος 

τσ ἀν μ ὃ δ᾽ »} "“,ᾺᾺκ 36. Τόπος ᾿ τ ἢ 66} ΠΝ ᾿- μ , 

ηὐξημένος , 

μαιαιιιππιιααντηΝ,  ρεσαρμμρεονασσα, οὐ ᾿ ποτ τ ὦ} “στο τπρρρπρπφΦφᾳΨτΨἕφἝΨἌΦἝἜὌΠπΨὋΨΦΨΨΠι:ι!ΠπΠ΄-----ππππππππι -ἰἰἰπιππ απ τσ παν 

ἽἜχογτες Ἀοιπέν ὑπ᾿ ὄψει τοὺς δύο ἀνωτέρω πίνακας ἐξευρίσκετε τὰ 

σύνθετα ρήματα καὶ τὰς συνθέτους λέξεις' ἰδοὺ παραδείγματα ἐφαρμογῆς 

τῶν ἀνωτέρω: 

Ἰὸν “Εστῶ τὸ Δῥγρόμματον ρῆμα : ἐστὶ ὑπάγεται εἰς τὸν ηὐξημέ- 

γὸν τύπον ὁὀριῇ, 1 τοῦ Α΄, πίνα τος κατὰ τὸ μ.9] ἡ ρίζα τοῦ εἶναι ξ- 

δὼν “Ἔστω τὸ 4 γεζάμματον ρῆμα : ιν ὑπάγεται εἰς τὸν ἡ“, τύ πον 

ἀριθ, 3 τοῦ Α΄, πίνακος κατὰ τὸ ρὸν ἢ ρίζα τοῦ εἶναι τ 

ον “Επτὼ τὸ 5, γράμματον ρῆμα ΤΝΊΘΕΙ ὑπάγεται εἰς τὸν ηὐξ, τύ: 

πὸν ἄριθ, 5 τοῦ Α΄ πίγαες κατά τὸ ΒΡΊΗΝ ἡ ρίζα τοῦ εἶναι υἱ, 

ἦἠον Ἕπστω τὸ δῥγράμματον ρῆμα: ΚΙ ὑπάγεται εἷς τὸν ηὐξ, τὸ: 

πον ἀριθμ, 8 τοῦ Α᾿ πίνα τὸς κατὰ τὸ ΔΑ} " ἡ ρίζα τοῦ εἶναι τον. 

δαν "Ἔστω τὸ δίγράμματον ρῆμα ! ζΑΣ Ἱ , ὑπάγεται εἰς τὸν ηὐξ, 

Ϊ"" 5᾽ νῃ Β 

τύπον ἀμιθμ, 8 τοῦ Α’ πίνακος κατὰ τὸ μάννα Σ.] " ἡ ρίζα τοὺ βἶναι 

“ΕΞ: κι Ο, Κὶ 



- ἣἃ κ.- .α 

δον "Ἔστω τόρμα: 5.» Ὁ ὦ ὑπάγεται εἰς τὰν ηὐξ, τύπον ἀριθ, 1 
--" 

τοῦ Β΄ πίνακος κατὰ τὸ μον ἡ ρίζα τοῦ εἶναι ξυ "5 ἕτερον πα: 

ράδειγμα ΠΌΡΕ ἡ ρίζα του εἶναι ΠΥΒΟΝῚ - 

1 -»"" “ς, εἰ" , - 

7οὸν "Εστῶ τὸ ρῆμα: ἘΡΗΚ ὑπάγοεται εἰς τὸν ηὐξ, τύπον ἀρ, ἃ 
- ἃ «“ἰὰ Φι σι Ν " . 

τοῦ Β΄ πίνακος κατὰ τὸ μΔ5.9. ἡ ρίζα τοῦ εἶναι »ἘΠα κὶ ὁ. κ, 

ἹΠΕΗΙΙΜΕΗΙΕΑΙ ΕΙ ἐμὲ! δὲ 1 ἈΕῚ ΚΕ 1} Κα ΕἸ 8. ΕῈ ΠΕ" Β "1 ΕΙ͂ κα Β ἡ!  " 

(: 



Συντετμημέναι Ἀέξεις Φίλος μμπ| 

"Αραβικοῦ Ἠειμέγον 

ΓΙΪληθυντικὸς 5 ΞΞ 'ξ 

“Ελληνικοῦ κειμένου 

αἰτλγ. αἰτιολογικόν 

ἄμετ, ἀμετάβατον ᾿Αρσενικόν ᾿ κ --- ΝΡ 

ἄνατ, ἀνατομία Θηλυκὸν εὐ ξ Ξε, ἄχ» 

ἀριθμῃ. ἀριθμητικὴ 

ἄστρον, ἀστρονομία 

Ὑδῶγρ, Ὑξωνραφία 

Ὑξώμτρ. γεωμετρία 

γραμτ, ἢ γρμτ. γραμματικὴ 

ἐμιπόρ, ἐμπόριον 

ἐμπορ, ἐμπορικῶς 

ἔντ, ἕντομον 

ἐπίῃ, ἐπίρρημα 

ἐἔργλ, ἐργαλεῖον 

ἰατρ, ἱατρικὴ 

Κν, κοινῶς 

μετ. ἢ μετβ. μοεταβατικόν 

ουσ, μσυσικὴ 

Μουσοῦλμ, ἢμουσλμ Μουσουλμᾶνος - ἱκὸς - ἱσμὸς 
ὄρν. ὄργανον 

Ττ, πτηνὸν 

φυσ, φυσικὴ 

Ἀβρᾶν, χρονικὸν 

ἴν 





εἰ 

.-Φ Ὁ 
Αἰωνιότης, ἀθανασία, ..} αὐἱ 

᾿Εφανέρωσε, ἔδειξα (..») ιφ (οὐ 

ΠῚ ἐν Ϊ 
“Ὁ 
ὁ] 

: Δ 'Ενορία, ἐπαρχία, ἐπιύκο πή. .-ὧν 

᾿Εκέντησε κν. ἐτσίμπησξ, 
--- Ἐνεβολίασε. 

Κέντρον, βελόνη 

. »" Ὠ 

λεπρός. υδο 

Ἤστραψαε, ἔλαμψε, " - ᾿ ἕ μὴ Ἶ 

πέραν, ἔλαμψει(.3..) πρός “2. 

Γνήσιος χρυσός ἢ ἄργυρος. " ̓ " ̓  ' 

Μ " υ Ι 

Εἶδος δοχείου κν, μπρίκι σι 

μ᾿ δ ἱ 

Πόρπη. θαι 

Ἐκ 
ῥλασχάλη. ἰαο 

Ἔβράδυνε, ἤργησε. (ἰὼ) ̓,4α. ̓  Ὀ 

᾿Ἡκύρωσε, κατήργησε, {88 ὼς (ῳ] 

᾿Εδραπέταευσε, ἔφυγε. διῸ ᾿ Ὁ ' 

Φεύγων, δραπέτης. ΕἾ] 

Ἄλαλος, ἄφωνος (βουβός). ' “ἶ 

Κάμηλος, ΝΠ] ἐξ δὰ 

Ἐθεραπεύθη (ἀν ἐμ] 

Λευκόμαυρος, Δα 

Ἠλίθιος, βλάξ, 

-γρω Ϊ 

1--Ἰ (Ν}} 
ὯΙ -- Μήπως ! Ϊ 

(οὐ Στ ΝΩ 
᾿Επέστρεψε, 

ἐπανῆλθε, 

Αὔγουστος (μὴν) υοἱ 

- κα 

Πατήρ. με), ξ οἱ 

Πατρότης, Η μ 

Πατρικὸς τῷ ΝΜ 

᾿Επέτρεψε, ἔδωσα ὩΣ 
τὴν ἄδειαν. --ἰ(πε- (5) " εν 
κάλυψε (μυστικόν), διέδωσε, 

᾿Ηφάνισε, ἐξεμηδένι- ᾿ ῃ 
σα, κατέστρεψε. (.) ἀρ ὦ οὗ] 

ἜΚ ἐκ 
ἜἜσπευσε πρός τι, ἘΌΝ 
προέφθασέ, προ- (..) Ἵ Ἰύομα 
σέτρεξε, προκατέλαβε 

Ἥρπασέ τι διὰ τῆς 
βίας, ἐλήστευσε, ἐ- 
σφετερίσθη, 

'Εμειδίασε. (κἢ καὶ ζ δὶ 

Κατέλαβέ τι 
προώρως, 
νωρὶς}, προκατέλαβε ---- ἐπενόησε, 

᾿Εδη"κίμασέ τινα, ἀπέ- «᾿ ΕΝ 
κτήσε πεῖράν τινος, (ἃ) Ἐπ ̓ ὑπ! 

χάρη, ηὐφράνθη. (ς) σα" ἀκ 
Ἱκέτευσε, ἐδεή- “πῸ «- .9 

θη, παρεκάλξ: (ὁ) ΠΡ : ἰρε 
σε, Ι 

᾿Ανεχώρησε, ἀ: ρυωϑι : ἷ 
πέπλευσε. .: τ τὶ 

Διαιώνισε, κατέστησέ 
τι αἰώνιον, 

᾿Ηγόρασε 

(χ) χα ἐλὶ 

αὐ» ἐαο] 
ἷζον ς 

Ὁ ὩΦ{ΓΟ ΜΕ -»παϑῶν 

Δ 9, κα 

Χρόνος, αἰῶν---ἰ εἰ 

ΑΙῶώνιος, πάντοτει- 
νός, ἀέγναος, 



ΕΣ 

ΣΝ 

Κίτρον (δένδρον- καρπὸς) ξυ ἶ ξ- 

μϑρονϑ, ἐπὶ ατόν (1... κεῖ, ες δῇ θη, ἐφάρδυνε, - 

Διξιυκμινίσοη, (Π )ΌΞ “55 
Ἐταπεινώθη. ( ζ3 ) 3: { 2.9] 

(.39) δὲ ἐλ 
᾿Ἀνεφλέγη, ἤναψε, (52) δῷ « α7Ὁ} 

Συνεῷ ὥνησε., 

Προεφυλάχθη, ν μ᾿ . ἥν» 

ἐπροστατεύθη. (32) αν 41 

᾿Εστηρίχθη, ε ΩΣ 

ἐβασίσθη, (8) δες κ.-: 
ἀκούμπησε. 

᾿Εβασίσθη, εἶχε " -᾿ 

πεποίθησιν (.59) τ ζ ἰδ] 

ἐπὶ τινος, 
. Δ 

Κάμινος {καμίνι }. ἘΡΕὶ 

᾿Ενοχοποίησε, ἫΝ “, 

κατηγόρησθ. (ῤ “) περ τ ' 

ΤΗΛΒε, ἔφθασε. --Ἐπραξε δὲ ̓ ὡ 

Ὶ Ἔφερε, ἐκόμισε, προσεκόμισε. τ 

Προητοιμάσθη, διετέθη. ὁ οὐ 

Ὁ κατωτέρω, ὁ κάτωθι. ον} 

ΒΑ « , Ἄρ 

᾿Επίπλωσε, ἐν φί οἷ 

“Επιπλα, οὐ 

Ἤνγϑιερε, διήγειρε, δ, ΑὉ ᾿ 
ἔξῃψε. ("») πὰ! ΠῚ 

'Επροτίμησ, ἐξέλεξα. (.ε)υ 5 ἐς ἢ ' 

᾿Ανέφερε --- Μιετέφερε. ἥν ἰ “ἢ 

᾿Επέδρασε, ἐπηρέασε, ἂς, Ἀὰ 

ἀφῆκε ἴχνη. .Δ" σ᾿ 

᾿Ωκειοποιήθϑη, ἐσφΞτερίσθη, 41, ")- 
διεξεδίκησε. Ὁ Ἔ -" 

ον. αἱ 

᾿Ετελειοποίησέ τι, ἅ- - ᾿ 

πέδωροέ τι τελείως. (ὦ) ὠτὰ ̓ [ 

Διάβολος, Βελίαρ, Πειρασμός, “πὴ 

Δαίμων, Σατανᾶς. 

"Ἔπλεξε ἐγκώμιον . “- 
ἰνεκροῦὶ, ἐνεκρο: (.-..1}} σ᾿ ΟΝ 

λόγησε. ᾿ 

Υἱός, τέκνον, παιδίον, οἱ 

Θυγάτηρ, κόρη. οὶ 

Νεκρολογία, ἐγκώμιον νεκροῦ, . οἷ; 
ἐλεγεία, μἱ 

. ,.- ΤΙ 
Χρῶώνος, περίοδος. οὐ ̓ 

ἌΣ 

Ἔβενος, ν»5}} 
μ «ἢ ἶἾ 

Λαμπρότης, μεγαλβίον, ὶ 

"Αντίχειρ. εἰεὶ 

᾿Εφηόντισε, ἔλαβεν ὑπ᾽ ὄψει οἷ ια« 

Ἤρνήθη, ἀπεποιήθῃ, οὗ " ὦ 

ἀπέρριψαε. . " 

“Ἄρνησις, ἀποποίησις, » ἢ] 
ΜΙ , 

᾿Απαξιῶν, περιφρονῶν, )] 

λευκός, ἄσπρος. ἕω μδα, ραζοΐ 

"Ἐπραξέ τι μὲ βδρα- αἵ, Ἔ 
ὄύτητα, ἐνήργησεν (59 ὦ έ ΟἹ 

ἀργά. 

"Ὄνος (ἢ) οὐ 

Δωροβδοκία, φόρος, δ πὶ 

Προσηλώθη, Ἄν Δ ἀκ τ κάως τῇ 
διηυθώνθη. ί ΑΞ 2) νι τ 

Ἡ νώθη, συνηνώθη, , ἜΣ; 
ἐνωποιήθη-- (ἡ) 
συνεφώνησεα. 

οὐ ̓» 
Ἕνωσις, σύνδεσμος, 

ἀωματεῖον, σύμπνοια 



»»ἡ 

Ἤμειψε, ἀντήμειψε, σὶ ̓ »ἶ 
᾿ἘΕνοικίασε, ὑπενοικίασε, “κι, 3 

ἐμίσθωσε. »κμὴς ἷ 

ἜἘΓζήτησε δι᾽ ἐνοικία- . ἧ, 
σιν, ἐνοικίασέ τι. ΝΩ ἊΣ ΟΣ ω 

.«“ Ἁῃ. 

᾿Αμοιβή, ἀνταμοιβὴ ΜΕΝ 

Ἔ νέρνεια, πρᾶξις, ε᾽ σαὶ 

Ε 3. 7 

Πλίνθος, »Ἄ 

ΜΑἰσθωμα, μισθός. ὃ -- 

᾿Ενοικίασις, ἐνοίκιον. ΒΡῚ 

Μισθωτός, ὑπηρέτης, ὑπάλληλος, “οὶ 

ἀιῷ 
᾿Αγνέβαλε, ἐπεβράδυνέ τι, πα ζμ ἶἾ 

᾿Εζήτησε τὴν ΐ. . 
ἀναβολήν, ὡ- τ Ν 

᾿Ανεβλήθη, ἐπεβραδύνθη, ὧπ ἴω ἐν» ἷ 

᾿Ανύψωσε, κατέστησέ, - 
τινα μεγαλοπρεπῆ, { πὴ ἔκ] 

μεγαλειώδη, ἐτίμησε. ' 

Μάλιστα, ναί, ὄντως, "" 
ΚῚ μ᾿ 

ε 

Ἤργησε, ἠργοπόρησθ, 

Περίοδος, χρονικὸν διάστημα. 

Πρὸς χάριν, πρὸς τιμήν, ἕνεκα. ἰπὺ 
[αἱ ΒΕ ἐπ “ὦ 

Θᾶττον ἢ βράδιον. »" ἮΝ ἘΝ 

Πυκνοθαμνῶν, 1 

ἭἬλλαξα {τὸ ὅδωρ ᾿ κοΐ, Ἶ 
γεῦσιν καὶ χρῷμα, οδ΄ ὦ 

Ξένος, ἀλλότριος, ἀλλοεθνής. ΩΝ 

ΜΕ: 

Σμίλη { ἐργάλ. ξυλουργοῦλ ἀκ 

ὋὉ μὴ βλέπων εἰς τὸ φῶς τοῦ " 
ἡλίου, ὁ καμίων τοὺς ὶ 
ὀφθαλμούς, 

ῳ.. » 

ΕΟ 
. ὑΤ., 31 ἴχνος, μνημδῖον (ἀῤχλ.)}.}ν τ. ξ 

᾿Επηρσάσθη. 

δι μεν" σαὶ 

᾿Εγωϊσμός, οὐ ιυὶ Ἃ ὃ ΒΕ 

᾿Επὶ τὰ ἴχνη τινός, ὁ μὴὶ κΞ 

Πιροτίμησις, ἐκλογή, δ} 

᾿Επίδρασις, ἐπιρροή, ἐπηρεασμός" ἂν 

Διάσῃμον ἔργον ΓΕ ͵α Σ ἢ 

Παραδεδομένος ἐκ παραδόσεως σῃω 

᾿Επηρεασμένος, συγκεκινημένος. ἣν" 

(οὐ). ες 
Αἰθήρ. ΕῚ 

᾿Επλούτισε. 

Ἡμάρτησε, ἔσφαλε. 
᾿Αμάρτημα, σφάλμα, .π Ὁ 

παράπτωμα, κρῖμα, ( Ξ ξ, ( 
᾿Αμαρτωλός, ἔνοχος, ὁεξ ΜΕῚ 

κακσποιός, ἰς . ζ. αἱ 

Ἐνῷ, ἐν ᾧ χρόνῳ εἰν} 

Ἐπήνεσε, ἐνεκωμίασε. {.ῷ ) ων γα: Ἷ 

᾿Απήντησῃ, ἢ 
ἀπεκρίθη, (ΟπΞ)οε εἰ 

᾿Επέτρεψε, ἔδωσεν .ν ᾿ 
ἀδειαν--- (. »5) νῷ κἀ πὶ 
"ἜΒβράβευσα. " 

ὙὙπερέβη, διέσχισε,,.“ τι ντννι, «ἡμ 
διέβη. σέ! 

᾿Απέφυνε, ἐν ΡΝ 
ἀπεμακρύνθη. τῶ ὸς τ 

Ππροσεπάθησε, “Κι ΛΞ, ἢ 
ἐπεμελήθη. ἌΡΞ να 

ΑΨ, ᾽ 
᾿Ανεφλέγη, ἤναψε (ἡ φωτιὰ) ζ.λ ᾿ εἰ 
᾿φέλησε, παρε’ "ὦ 
χώρησε, ἔἐπρομή- (π)ιούξο κα ' 
Θευσέ τινί τί, ᾿ 



ὦν! 

Κατέλαβε, ἐκυρίευσε, 1] 

κατέκτησε. ἐσ. Με 

᾿Αφέστη, ἀπέσχε, --ἐθήλασε 

ἡ γυνὴ διὰ πρώτην φορᾶν. ΙΝ δ 

Αἴνιγμα, γρῖφος. - 
»»»' 

Ἥνῶωσεν εἰς ἕν, , ᾿ 

ἐνωποίησε {πολ- (»9»}} νι» «ἰ;»" 

λὰ εἰς ἔν) 
ΜΝ 

ΕΤς, ἕνας, τίς, (ξιλ5-} το ἀρ 

Κυριακὴ (ἡμέρα). ἔλθω 3 

ΝΡ» 
Μονάδες. οἷ 

Κυφός, καμπούρηῆς, “ον 

κυρτός. τ: : 

Περιεκύκλωσε, ᾿ ᾿ κοι 

περιέβαλε, πεΕ- .35.»») .Ἅρο ἰ ΚΕΡῚ 

ριέφραξε 

᾿Απέκτησε, ἐπέτυχε, (.»)»:»} 

᾿'ΩΟλιγάστευσέ 
τις τι. ἘΣ ΎΤΝΝ 

Κατεμέτρησε. - ΝΞ 

ἠρίθμησε, (..-“»)ρὼοΞ: «να» 

ὑπελόγισε. 

ἀιέλυσε, ἠκύρωσε, ἐν , 

-- Ἐφιλοξένησε. ,ὔ κι΄ 2 “ 

--Κκαιτέστησέ τὶ ( ὡ ) 4 ἐν 

νόμιμον, 
τα ΝΜ, οἷ 

᾿Ερυθρός, κόκκιγος. εἷἱ»- ΠΝ »ὶ 

-- π΄ 

λωρός, κουτός, ἠλίθιος. “ν 

᾿Αλλοίθωρος. ",} 

᾿Επανέφερεν εἰς τὴν 
ζωήν, ἔζησέ τινα. σὰν ἐν 

᾿Αδελφό. οἱ)» δγδὶνς "εἰ 

᾿Αϑδβλφή. οὐ ρεῖς “ξ Ἴων κ 

Ἑκομπορρημός (5) ΡΥ ΡῈ, 
νῃσε. μἐὰ - 

--ἐ, ἐμάφοὶ 

Ἔπαθε {3 95 )υδγξ εδἷ Αἰα κρῖ 
ἔκτρωσιν ἡ γυνή, ἀπέβαλβ. , 

Τὸ λευκὸν τοῦ ὡοῦ (ἰἀσπράδι), εἰ 

Περιετοίχισε, 
περιεκύκλώσθι (»ἥ» ) ἰὡμ: ̓ »ι 
περιέβαλε. 

᾿Αππετολείωσς, συνε- ῖ 
πλήρωσεν ἔτος- Με- (ὁ » μῦν 
τέτρεψε, μετήλλαξε. 

᾿Εματαίωσε, - 
ἠμπόδισέ τι; (-- ) ἐς ̓ .»ἷ 

ἠκύρωσε, 

'Εχρειάσθη, εἶ- ως 4 π " 

χεν ἀνάγκην (ς» )- ὶ 
τινός, 

ΓΙροεφύλαξε, διε Ν - 

φύλαξε, περιέβα- - Ψ »οὺς εὠρί 
λε,ἐπηγρύπνησε. 

᾿᾽Ἐπενόησε, ἐμη- (.»} οτα εὐ ] 

χανεύθη, ἐδολι- 
εὐθη. 

() τοὶ 
᾿Εδυνάμωσε, ὡργίσθη, ΝΙΝ 

ἐξηρεθίσθη, ὠξόνθη. (5.45 -)ιτὲ ἜΚΡΝ 

Π ἰσθη, ΕΣ 
Φφρήσο, (ΟΡ) νι 

Προεφυλάχθη. (υ.» ως ΣΈ 

(κει ον! 
(..-τ)οάσι ἘΡΕΟΝ 

Διεμαρτυβήθη. 

᾿Εσαβάσθη. 

Ὑπαλόνισε, 
ἐθεώρησε, 

ἔλαβα ὑπ' ὄψει---᾿Α πώλεσεν ἔἘφΊβον. 

"Εώρτασε, 
ἐπανηγύρισε, (..-)ιρϑ ..:» ἢ 

ἔκαμε τελετήν 
Περ:Εποιήθη, ὑπεδέ: ». ἐκωις ν Ἶ 

χθη καλῶ -- περι} 5 ι5: 

επάτησεν ἀνυπόδητος. 

᾿Εξηυτέλισε, ἐτα πείγω- -: 

σε, περιεφρόνησε. πο οοσΝ 

᾿Ιδιοποιήθη, ἐμόνο πῶ: 

λῆσε (εἶχε τὸ μονοπώ- ἥνρυ κα» 

λιόν τινός 



50} 
᾿Εβράδυνξε τι, ἠργοπό- ΝΞ ΞΕ 

ρησέ τι, καθυστέρησέ τι. -" δ΄ ΒΡ 

ἬΡΥ σε, ἡργοπόρησε, εἴ τὶ 
καθυστέρησε, ἐβράδυνε. - ὡς 

ἼΑλλος͵ ἕτερος. “πιῶ, ! 
' Τελευταῖος, ἔσχατος--- ὗ οἵ 

Τέλος, τέρμα, τοῖν 5 

Ἢ μέλλουσα ζωή. ὃ ἣν δ 

Τελευταίως͵, ἐσχάτως, Ϊ ο 
τέλος, ἐν τέλει, 

᾿Αργοπορία, καθυστέρησις, , Ἦν 
ἐπιβράδωνσις, -ῃ ' 

Τὸ τελευταῖον μέρος ὅν“, 
ἑκάστου πράγματος, 

ΝΝ 
Καθυστερημένου---ΥὙ πόλοι πον »- ἰο 

᾿ . ΓῚ Ἰ 

Ἔσφαλε, ἔλαθε, 
ἔκαμε λάϑος, σφάλ ᾧ ἰ») εἰἕαρυ ἕω: 

μά, παράπτωμα. 

᾿Απέτυχε--- Ἐπτε- ἐ το  πσκα νι καρ τὐνοῖς, (5) ὠβει ἘΆΝ, 

'Ἐκένωσε (ἀδειασβ) τον . . ἢ 
τόπον. (“5 πὰ 

Τὸ τμῆμα τοῦ πέλματος, , - 
τὸ μὴ ἐγγίζον τὴν γῆν. 

Ρινόφωνος, 

ἜΦφϑειβδ, ( }υλν λμὶρι φὴς ἐς 
κατέστραψε, κατέβαλεν (ὁ χρόνου), 

᾿Αδελφοποιήθη, ἜΣ οὶ 

᾿Απεκάλεσεν ἢ ἐθε: ,.7. . τ ὅς 

ὥρησεν ἀδελφόν, ΡΒ σοὺ 

Εἴχε σκοπόν, 8.ηυ- ἐς Φ, κα 

θόνϑη πρὸς, τ κλλ σρ »" 
᾿Αδελφοσύνη, ἀδελφότης. εἰ} »8 5: 
᾿Αδελφικός, 

᾿Εγόρισε ἢ ἔστρεψέ 
τί τ ἀιηύθδογε 

-»:} 

(5) εο 
ἐλιεύβυνσις, δ .}5} 

δ 

ἜἜΦεῦρε, ἐπενόη- 
σε, ἀνεκάλυψε, (ε)εξ ελε! 
ἐμηχ ανεύθη, ἕ )Ε "- 

“ὐνέταμε (ἐσυν- τόμευσε), ἡπλο- (ὁ »υώλεις ει] 

ποίησε---Εστενογράφησε. 

Εἰδικεύθῃη. (5: ως μῦπ 

Ἤπλο ποίησε ! " 
(εἰς τὴν ἀριθμ.),(. 5) γαῦβθι καῖ} 
συνέπτυξε,. ᾿ “ 

᾿Εθεμελίωσε, 
ἐχάραξε, (ἔσυρε (:ἰον ).:ς ἢ 
γραμμάς). 

᾿Εκούβη. (.-) ὦσε μοὶ 

διεταράχθη (νοῦς) (.μ5}.Ἐξ 05} 
--ἐἰγένετο ὄξους, 
κν, ἐξώνισε, 

᾿Ετινάχθῃ, ἐκλονί- εἰν. γα : σῦς 
σθη-- Κατατρύχετοί : ) -“«στςφ 
τ--Α πησχόλησέ τι τὸν νοῦν, 

᾿Ἐκλέψε, ὑπεξή- (..,,.1.} ὑὸς .} 
ρΕσΈ, ἐσφετερί- 
Πθη. 

Διέφερε (ἧτο (ς ἃ. κἀν Δ! διἀφορος, ὅχε- " 
φώνησε, 

Αὖλαξ (χαντάκι), ἔχνος μασει- 
γωσβῶς ἐπὶ τοῦ δέρματος, 

Ἔλαβε, παρέλαβε, ἐπῆρᾳ. δὺ ἰ ἐπα 

ΜΕΙΕΝ 

᾿Επέπληξε, ἐπετίμησε, ἐορτὶ ΕΝ ΚΠ) 

᾿Εβοήθησε, δῦ ἀρ 
Επρόσεξε, ἐφρόντισε, δ) ΕΝ ἡ» Ἷ 
ἐπρονόησε ἐνδιεφέρθη, 

᾿Εξέπληξα, (ἐξάφνιασέ ἜΡΙΝ οὐ Ἶ 
τινα) 

Εξέλεξε---Καθιέρωσε, Ἔ ἫΝ τς ̓  
κατέστησε, ἐξέλ αβξ, 

Συγγνώμη. ΕΝ 
Λλῆ μις, ἀπολαβὴή, Δ, 

--Τίμωρία ---“Ἔξις, ἐν 
, , τ ὡς Ὁ 

Τρόπος -- Πηγή. σω ξ ριὶα 



ὀλίς 

Οἰκειότης, συμφωνία. δ “οἰ 

Μελαχροινότης. Δ. ] 

Δέρμα ἀνθρώπου. 69 δὰ 

᾿Επιφάνεια γῆς--ΟἼἶἦ|οχέρμα. ᾿ 

᾿Επεδόθη εἷς τι, ,Παιις , πϑ 

παρεδόθη εἴς τι, (ὁ - 5) δῶν ἐτα ἱ 
ἀφιερθῃ εἴς τι, τοῦ ἐγένετο πάθος. 

Αἰμάτωσε (πληγή) - 5 

Αἰματώθη. (.5) υὐνλὶ τς κ᾿ οἱ 

᾿Εξεπλήρωσε, ἐξώφλησε --- ., κ“ἴ 
“Ὡδήγησε πρός, κατέληξε (5. “Ὁ ᾿ 
--τἰἐποὸὶ ὅρ του) ὠρκίσθη --- ̓ Ἀπέδωσε. 

'Εργαλεῖαν, ὄργανον, ἁρἷν κε 
ἐξάρτημα-Μόριον (γρμ ) ἘΥΤΕ : ς ὃ ̓ 

᾿ἘΡξόφλησις, ἐκπλήρωσις, ι..} 

τήρησις---Οὐῤλελωδία, Ι 

(ὁ) Φέρων πρός, ἄγων δ ν ἢ τρός, ΕΤΕΣ 
1) ᾿Επίρ. χρόν. : τότε, μόλις, "ὶ 
αἴφνης, (νάσου καὶ...} 2) » 
Αἰτλγ. διότι 

Ἐὰν, ἂν. ἰω ὁ] 

᾿Ἐὰν, ἄν͵, ἅμα, ὅταν. 13] 

Λοιπόν, ὥστε, ἑπομένως, ὡ Ω 3 5] 

λάρτιος μὴν}. ΠΗ] 
Διέδωσε, : ᾿ τ 

--'Εραδιοφώνη τε. (5): ᾿ ξὶ 5 

“Ὑπετάγη, ὑπήκου- 
σε, συνεμορφώθη, 65) ΘΝ ἐΡ 57 

'Επέτρεψε, ἔδωσα τὴν ΝΥ ον 

ἄδειαν, ἐνέκρινϑβ. (,) ω οἷ (Ὁ δ] 

᾿ἜΕγνώρισε τινί τι, κατέστησε πχτ 
γνωστόν ---Ἐπόνεσε (τὸ αὐτὶ) 

᾿Εκάλεσε δ. ἃ προσρυ- ΠΞΞ 

χὴν (ὁ Μοαζίνη). μν «Οδ[) 

ὁὐδωζ οι } ᾿Εξήτησε ἄδειαν, 

-- -- οὐαὶ 

Ἔκρινε, κατέκρινε τ σι Ἃ, ΜΝ 
᾿Εδάνεισε. (5 ) ποι οὐαὶ 

Κατάκϑοισις---Δάνειον, πίστῶσις. 4.3] 

᾿Εφιλοξένησε, ἐκάλεσαν εἰς 
(συμπόσιον, γεῦμα). 

᾿Εξεπαίδειυσα, διεπαιδὰ- 
γ νήσε, ἐμόρφωσῃ --- 
᾿Επέπληξε, ἐτιμῶρησε. 

᾿Εξεπαιδεύθη, διεπαιδὰα- Ἷ, “ Ξ 
γωγήθη, ἐμορφ΄νθη, ἀπέτ., δὼ ἐς ,.2 

κτησεν (ἦθος, ἀγωγὴν}. 

Ἦθος, ἁγωψή, ἀνατροφή. 

Κλάδος τῆς Φιλολο- 

«οϑλζι οἱ 
- 

φοῖ ἐδ 

᾿ι 

ςυοἱ 

γίας. 
Λόγιος, σαφψὸς μορφωμένοξ, ὦ οἷ 

φιλόλογος τ 

Σωφρονοσμὸς, ἠθικοποίησις, ὦ οἷν 

ἐπιτίμησις. Ὧν 

Πειθαρχικὸν συμβηούλίον. ιαοῦ ογλσε 

“3 
Συμπόσιον, εὐωχία, δεῖπνον. [2 

Καλοανατεβραμμένος, ἠθικὸς «τ.» 

ἜΨΦυγΞε, ἔστρεψε τὰ ᾿ 
νῶτα, ὠπισθοχώρησε. (υ5) σὺ ο 

Ἔξοικον ὅμησε, 
ἀπαταμίθυσε, 

᾿Αντελήφθη, ἡνό- 
ησε, κατενὄησε 
---Εφῆασε. 

Διϊσχυρίσθη, ἠξίσυ, Μ 
διεξεδίκησε - Ἤγει- {(.55),ρ. ἐΡ Η 
ΡΕ δίκην 

"Ἤντλησε (κατεβίβασε 
κάδον εἰς φρέαρ) -- (95)... ᾿ ὠοὶ 
᾿Εκακολόνγησε- -Προσήγαγαν---Κ ατέ- 
θασε. 

᾿Εβούτηξε τὸ ψωμὶ εἰς ἧ “ 
ἄρτυμα ---Συνεφνλίωσέ ρον Ἧι 5 
τινα -᾽ γένετο χρῶμ. μελαχροινοῦ. 

Ὁ ᾿Αϑδὰμ--Μελαχροιν ὃς, ῥ᾽ 

οἰ οἱ ἰ ἜΙ 

(5) λυ 
(3υ")3 νὰ ἁ “1,5 

“Ἄρτυμα. 



. ΠῚ 

ὁ0 

Τετάρτη (ἡμέρα). (ον .») ἐὰ ἡ 
᾿Αμφύβαλε, ᾿ ᾿ 

ἠμφισβήτησε, (“-ὐ9) οὐχ τοῦ 
εἶχε ὑπόνοιαν. 

Ηὐχαριστήθῃ, “ μ 

ἀνεκουφίσθη,͵ (ς"")χεῖο ᾿ τ" Ν᾿ 

ἡσύχασε. 

᾿Ωμίλῃσε ἐκ τοῦ μος κα 
προχείρου -- (- “)ώξυ 5 ΕῚ 
᾿Εμαγείρευσε ἐντὸς χύτρας. 

᾿Αρτεσιανὸν (φρέαρ). ("Ὁ ) ἘΦΓᾺΙ 

Κἀηρονομία (ὅ,τι, . Ἢ 

κἀηρονομεῖ τι}, (9.9) “-.)» 

Εὐωδίαψε, διεὐσκόρπισε “ “ ἶ 
μυρωδιάν. ξ. 7: Ὁ} 

Εὐώδης, μυρωδᾶτος. τὰ» ̓ ξ. ο 

Τξβράδονος, “ (υ) κα ἴσο 
ἀνέβαλξε, 

Αἰῶρα (καύνια). ὕ κ᾽ 

Πορφύρα (βαφῇ). ΟἹ μκ ἡ 

Πορφύρα [ἔνδυμαλ,. ΠῚ ̓ Σ ἦἶ ἾΝ ̓ 

᾿Εχρονολόγησα (ἔθεσε ΜΝ 
ἡμερομηνίαν. χρονολογίανγζ -.3} ζ.- 
-- Ιστόρησε, συνέγραψεν ἱστορίαν, 

Ἡμερομηνία, χρονολογία, δ; 
ἱστορία (ἐπιστ,) ζ.- 

Χρονολογημέγος, ὁ ἔχων «5 σὲ 
ἡμερομηνίαν, ζ’" 

᾿στορικὸς, ξ δι 

᾿Εχαλάρωσα, ἔλυσε, “ἢ 
ἐξέλυσε-- Κατεβίβασε. Τὰ : ω᾽ - 

᾿Αρδέπιον κν. ἀρδέπι. Ὁ 50 

᾿Εφόνευσε. 5. Ὁ ον 

Κέδρος (δένδρον) ΠῚ 

-“ν. 3] 

“δὲ 
"᾿Αδέεια. ω 5 

Οὖς (αὐτὶ). ὦ δἰ νὼ ὁ] 
ἅ .“- ἃ 

Κόλπος {(καρδίχο), ΝῚ 

Ζήτησις ἀδείας, ἄδεια, ὁἸάλ τω] 

λῆσις πρὸς προσευχήν, ἀγγελέα τη 
προσευχῆς. 

ῥαΑιναρές. ΝΒ 

ἱΜουκξίγης - Ὁ ἀγγέλων τὴν 
ὥραν τῆς προσευχῆς, 

ΓἜσφαλ, ἥἧμάρτησε. 

-.1΄ χἨαδ, ἢ 

τε ὍΝ 

ὁ 3,3. 

«ὐδὰ ἐς 5] 
ΟΝ 

κακοῦργος, ἁμαρτωλός. ἊΝ ΝΕ 

Εβλαψε, ἐζημίωσε, (δ αι ἐδ 

ἐπροξένῃσα κακόν, 

᾿Εβλάβη, ἐζημιώθη, 
ἔπαθα κακόν. 

Βλάβη, ζημία, κακόν, 

σϑ ἐρ9 
χ. 579. (ς 5] 

Βλαβερός, ἐπιβὰ αβής, ἐπιζήμιος, (65. 28 

“Ἔθεσέ τινὰ εἰς 
ἀμφιβολίαν, 
ἀνησύχίαν, ὑπόνοισιν, 

Ἡσύχασέ τιγα, ἀνέ. 
παυσε--ἤρχισε νὰ (πο). ἊΣ 
ὄξζῃ κν. ἐβρώμησε, ἐμύρισε, 

᾿Εφόβισέ τινά, 
ἐξέπληξε. (υ) ᾿ εἰσ 

(ὁ...) ὦ» εὐδ)ο] "Ἔρευσε, ἔχυσε, 

υ 
Ὁ .- 

(το) εοὐο 

λέλος {σώματορ), 
τομάχιογ---(ταμάχια), 

᾿Ανάγκη-- Σ κοπόάσ. «-- } 4 ω, 5» 

μἅ ὦ 
ἱόμβορ, φὩ } 

Βυουβῶν, 4... ἡ 
Ἔξυπνος (νοῦς), διακρίνων, 

ἀντιληπτικός, τ" 



“ Ἐ 

ὧν 

"Ἔτριξε (ἐτοιοιξ6), ἔκαμε “ὦ Σ οἷ 

κρότον (τὸ ἀἁεροπλᾷνον-τὸ 45 ὦ 

ψινόμενον). 

Τρίξιμον {τσίριγμαλ, κράτος Ν 

[ἀδροπλι -ψινομένου φαγητοῦλ, .}. 

᾿Δπεκάλυψε {ἀνδριάντα ᾿ 

κλπ. λετετόπισε, ξζ. β εἰν 

μετεκίνησε, ἀπεμάκρυνε. 

Μιετετόπισε, μετέθεσε, 
(ἐξεσήκωσε), ἀφ᾽ρεσξ, 

ἐξήλειψε. 

Ἔρρξυσε, ἔτρϑβξε, - εἾ “ἢ 

ἐκόλιοσε (τὸ ἐδαῤ) (23) ον ἐκ δὶ 

Κοντόχονδρος ---ᾷΑκός, 

πονηρός, εὐτελής, 

Αὐλάκ., ὁδρορροΐ, νΞρουχύτης . 

ἰβροχῆς). «λα 
Ἤφρισα, παρήγαγε, . ᾿ εἶ 

(ἀφροὺς, Φουσκ- {"»9) ὩΡΩ͂Ν Ἐπ ΒῚ 

λιῶξο) ἀφηνίασε, 

Ηὐξήθη, ἐπληθόνθη. (53)}"»}5γ65}..0} 
Εἶχα συνώστι- (ς 9) 55 

δ οἱ γ] 

δὶ 

σμόν. 

Περιεξῷῴρ ὀὄνησε, ᾿ , - 

κατεφρόνησε, (.υὐ).υ5χ! (5052) 
ἐξηυτέλισε, 

᾿Εβοήθησε, συνέτρεξε, ε 
ὑπεβοήθησε. “5 ἐδ 

᾿Εδυνάμωσέ τινα, -- “: Ἶ 

Ἔ κάλυψε. : 

Δύναμις, ἰσχὺς --- Πλάτη. 2) 

"Ἔνϑυμα, περίβλημα, ὅ,τι 4 

καλύπτει τὸ σῶμα, .. 

Βοήθεια, συνδρομῆ, 5 

ὑποστήριξις. 
“ - Ρ 

Γαλανός, κα ὐανοῦς, ὦ 7 ν᾿ ὦ 

"Ἤνγικε, ἐφῆΊασσε, 
ἔσπευσα. 

Εςρέθη εἰς στενόχωρὸν 
θέσιν, ἐδυσκολεύθῃ. 

οὐ ει δ 

δον ὁ οὶ 

. ἡ-- ΠῚ 

. . Η “πῃ 

"Ὅρυξα ἰρύξιλ (: ") 2.2 ὁ0) 

᾿Εφαγώθη Γ “.... ; Γ ε 

τὸ ξύλο ( .....5.3}} οδοΝ ΐ υϑ. 

ὑπὸ σκόλῃηκος (σκόρου) " 

Γῆ--Γύπεδον. οὖ» ἡ 

Σὴς κν, σκώρος, 
.», 

“( ᾿ -- 5" ἢ 

Τάγμα. (ᾧ "9 ἜΡΕΝ 

(τὸ) "ὌὍργανον (ἐκ τλησ, 2." ἃ 

μουσικΊς}. ὧτθ 

Αὐλός, πλαγίαυλος φΑάουτο, ὠ οἱ 

"Ἐκᾶμε ἀφρόν, . . . 5 

ἤφρισε, ἀφηνίασε. (. ων ᾿ (ὁ οἱ 

᾿Ἐχύθη, ἔρρευσε, -- ΕΣ 
Διελύθη. διεσκορπίσθη. ωθδου! οἱ 

Διῆλθε κακῶς τὴν νύκτα, ς - 

εἶχε ἀπνί αν, ἠγρύπνησα. ὅδο ψ οἷ 
Ξ...» αὶ 

᾿Αὐπνία. δ. 

᾿Ασθένεια προσβάλλου- τἢς; ἢ 

σα ἀνθρώπους καὶ ὧδ». θυ] 

φυτὰ καθιστῶσα τὸ χρῶμα 

τῶν μαῦρο ἢ κιτρινο. 
ἃ 

᾿Οδόντες (τραπεζίται) ῥ-ἢ 
- Β ἀ 

Σημαία, σύμβολον. ἡ 
ν᾿." "ὺὺ κΑ 

Ἐχήρευσεν (ἡ γυνὴλ (ρου 

᾿Εχήρευσεν (ὁ ἄνδραυ) ιἰμο 

Χήρα, ν οἷ 

Κόνικλος, λαγῷδο. ἜΚΕΥ 

ἰλεγαλόψυχος, μακρόθομος, " ΐ 

μεγάθομος. ως: ' 

Μεγαλοψυχία, μακροθυμία, ρου γ 

᾿Ανάκλιντρον, καναπεές, . 

(πολυθρόνα-ντιβάνι) ζ 

λέλι., 
ἜΝ 



μω 

᾿Εκαρπώθη ()νῳ ᾿ υλχοὶ 

᾿Ἐξήτ “πὶ πῇ» 
Ε ᾿ 

ἀτασίαν, και (πῶς ι γρκτωὶ 

ταφύγιον, ὑπεράσπισιν, συνϑρομῆν, 

"ἜΙΛλαξε κατά- - ᾿ 
στασιν, θέσιν (ὁ »,») δρῶν 

--Ἤτο ἀδόνατον, ἀπίθανον, 

'Εδικαιοῦτα, κε Ν “ κ “ 
(τοῦ ἄβιζε, () θα 9 
τοῦ ἔπρεπε), ἥρμοσέ τινὶ τι. 

'Ἑκολύμβησε, - “ἜᾳᾳὌΕ 
ἔκαμε Ἰαυτρόν, ( “ ) ΠΣ ᾿ ἽΝ 
᾽᾿Εντράπῃ, . “- 

ἡρόν, (σλροθυ 
ἠρυθρίασςε, συνιστάλῃ [ἀπὸ 
ἐντροπήν), 

᾿Ἐκάλεσς͵ ἭΝ . 
ἐἑξήτησε, () ὦ Δ τ ρ βέλεα 
ἔστειλεν εἰς ἀναζήτησιν, 

᾿Ανβπαύθη, 
(ἐξακουράσθηί(ζ 29).

 ς τ᾽ χωΐ 

᾿Εξήτησε νὰ πίῃ, (2) ᾿ - 

νὰ ποτισθῇ. 
Ἔπαθεν ὕδρηπα [ἀσθέν,) 

Συνεβουλεύθη Ὁ 25 - 

τινά - ἐζήτησεί.5.,).. 3:2 ν ἰμχωὶ 

τὴν γν ὕμην τινός, 
᾿Ἐξωργίσθῃη, ᾿ " " 

κατελήφθη (5:2). 5.61.2 ἐὐρζυ 
ὁπό ὀργῆς, μανίας, 

᾿Εζήτησε κατὰ- , Ν Ἃς 

φύγον, προστα. (995) ἜΛ.Σ ἐϑίκτυ 
σὰν - Πατέφγε, 

τιρὲτεξενινς, (05) σθτὶ εὐὐσο 
Ἡἰπροητοιμάσθη, (5} λππλ ἰλαβ 
προπαρβοκευάσθη. 

Παρτα λα εδασας Δ. μος αὐκπ.ἡ 
᾿ἐπωφελήθη, (Ὁ). 5: ἐλ. 

ἐξεμεταλλεύθηῃ τι, 

ΒΡ ΝΝ ὀλ 

Στανοχώρία, δύσκολος θέσις--ὀ εἶ, 
"᾿Ατραπός, μονοπάτι, στενόν. “7.2 

ζ ἡ ἢ 

Αἰώνγιος, ἄγαρχος, παντοτειν ὅς. ὐο 

Εὐρξθη εἰς κρίσι: ᾿ - 

μον κατάστασιν ((ε. α). οἷ ̓
 ῥ᾽ ἢ 

--ο-Αιῆλθε κρίσιμον ἐποχῆν. 

Αἰωνιότης. 

ἔρίσις, κρίσιμος κατάστασις, 67) 

᾿Ατραπός, μονοπάτι,͵ στενόν ἦ, 
μεταξὺ δύο βουνῶν. ἤ-} 

"Αζωτον. ὩΣ “ἡ 

᾿Ἐπλησίασε, ἐστάθη 
ἀντιμέτωπος {ἀντίκρυ), οὐχ ᾿ (49) 

ΓἜναντι, ἀτιέν ἄντι, ΒΩ 
Α [απο 

Μηρτ.ἃ (ᾧ υτόν). ων» 

᾿Ισπανία., 2 

Ἑβδομάς, ἔν» 

Πρωκτὸς, ἕδρα (σώματος ἢ, ΒΝ 

δπωΐ Καθηγητῆς, λογιώτατοζς, 

᾿ΕστανοχώρἪθη, κω, ἤν δ. σὴ ἐστήθη, (). εεἰζωὶ 

"Ἔντυπον. » ΕΝ τυ 

ἽἙξερί Ν μ ἤστοσε, (0) θα. μ 
ἐτι ΒᾺ ως οὖν εἴ 
ἐκ γέλαβε (.- ἢ εὐ ϊωῳ ἐκ ἰτω] 

᾿Εφεσίβαλε, 
᾿Εθεώρησέ " - 

νόμιμον, λυ: (ς.2) ΠΣ: τῶν 
σιτελές, ἐνομιμοποίησβξ, 

Ἔδι:σποσξ, ἐξου- “ως όρω 
σίασε, ἐτυράν- σον δ ἐλκλω 

νησε, ἀπεῷ ἅσισεν (αὐθαιρέτως), 
᾿Ετακτοποιήθη, ,5.ὁ ὦ.» Ὡ- 

ὅμεκ ἀνονίσθη, ί «ἰ)τάζω "ἐς ζω] 
ἐξησφαλίσθη (ἡ τάξις, ἡ ὑπόθεσις) 



Κατέλαβε (τόπον), (9)... ὦ οὶ 

᾿Εξύπνησε, (2) .Ἐ ἢ ι Ὁ 

ἠγέρθη τοῦ Α ἀλλ Ι ἀβαΐω 

(ὅπνου), ἀφ υπνίσϑη. 

Λέων. 
ΕἾΜ 

᾿Ηχμαλώτισε, ὑπέταξε, “: 

ἐσκλάβωσε, »ὦ εν») 

Αἰχμαλωσέα, δουλεία, σκλαβιά, »-»" 

Αἰχμάλωτος, σκλάβος, ὡ νυἦ εὐ 

Τὸ σταμάτημα τῶν οὔρῶν Ἷ 
ἰἀσθένει α). τ 

Οἰκογένεια οἴκος, δυναστεία, δ ἡ 

᾿Εσπατάλησε, : . οΩ καὶ 

διεσκόρπισα. (.-.5 3 (Ὁ μ»] 

"Ἔθεσε θεμέλιον, 
ἐθεμελίωσε, ἔκτισε. ωπὶὰ τοροο ' 

Θεμέλιον, βάσις. ὑμωΐ “Ξ οἰοἷ 

Ἱδρυτὴς, θεμελιωτής, παν 

Θεμελίωσις. ὑμκΐ 

κἀρδρνβοσοςς Οὑμα 
Μῦθος ----Ἰστόρημα. δ) ᾿ 

Στόλος. ᾿ μαι 

Ἔλυπήθῃ, ἐστενοχωρέθη. “ἦν ἱ { μὴν Ί 

ΛΑυπημένος.: 
στενοχωρημένος, «λυ μὰν 

.». δϑν7) ,“5 

Λύπη, στενοχώρία,, ωδωΐ;; ἘΡΉΜΝΙ 

Τὰ κἀτῷ μέρος, κάτω, βάσις, ΗΝ 

Σπόγγος, αὐ νὰ 

'Επίσκοπος, λυ 

ΒΝ ΜΝ 

"ῷφελήθη, 
ἐπωφελήθη. (39) ΠΡΟΣ ἜΡΩΣ 

᾿Εξῆψα, ἐξηρέθισε, ΚΑ προ ες λα 

ξνώκλῃσα ἐφοβερισει ᾽ λα γα 

Παρῃτήθη, ἔδωσε, 4. 1 «Ὁ ΝΙΝ 

ΤΡΠΣΝ τι ιν. (() ι ἀἰλχω 

᾿Εβάδισε τὴν ἜΝ Ὡρ . 

εὐθεῖαν ὁδόν, (ν᾽ Ἶ» ὰ ᾧ τω 
ἦτο εὐθύς, δίκαιος, 

'"Εεήτασε, " -- “κε 

ἐβερξόνισα (Ὁ )μραάτελο ραάσω 

᾿Ἔγένατο ἄνϑ- ὦ κα {π|ῆῶὸ πὰ 

ξάρτητος, ἐλεύ- ( μῥ)ώκω: εἰμϑμ 

(τὴν ὁπόθεσιν), 

ϑερος --᾿ ἘΕθεώρησέ τι ὅτι εἶναι ὀλίγον. 

Ὕ πὲ , . κα " 
ὑπήκουσε, ων γξ ΟΝ 
ὑπεχώρησε. 

"Ἔσυρξ ἄθην,," ΝΞ ΞΕ 

σορα τὴν σπάθην, (ἡ Ἰὼ} μὰ ὦ μωὶ 
ἐξιφούλκησε, 

"πλάγιασε, 
κατεκλίθη, ( Φ) ΩΝ ,( ΠΝ ̓ 
ἐκοιμήθη. 

"Ἔκλινέ τινα μὲ τὸ ᾿ ᾿ 

μέρος του, ἐκαμε( ὑπ) τς εὐ. 

τινα νὰ τὸν εὐσπλαχνισθῇ. 

᾿Εξηκολούθησε, .ςῸ - 

ἐσυνέχισα. ( ω τα ὑ γελοὴ 

᾿Ηνόησα, ἐξεῦρξ , ." ΠΝ 

ἐπενόησῃ, (ω Ἰωλω μα ο . 

ἐξηκρίβωσε. 

᾿Ηδιαφόρησε 
(δὲν ἐσκοτίσθη) (δ) λμ ολυρὴ 

---ὮπΠαρεδόθη εἰς ἔκλυσιν. 

Περιεφράνησᾳ, 
ἐθεώρησέ τ (ὦ ο)ώρω εὐἰβ ή 
εὐτελὲς. (5.») Ἐπ 

᾿Εθεώρῃησέ τι Πκμ ΝΙΝ 

ἄσχημον, κα- (ο σα ὡρωροὶ 
κόν,--᾿ Απεδόκιμασε, 

Εἶδε τὴν ἡμισέλη- “δ ᾷν 

νον-- Ὕψωσε (τὴν (. γι ὑνκ 

φωνήν). 



“2. 

Τραγωδία---Συμφαρᾶ, 
δἰ 

μαῦρος. εἰδμν .κπλ δ μω) 

"Ἔδειξε, ἔνευσε, Δ Δ αἴ 

ὑπέδειξε, (ἀ)ὰ δι 

Διέδωσε, ἐδημοσίευσε 
ἐκυκλοφόρησε τι. (εὐ)εσ ξὸι 

᾿Επόθησε, ἐλαχτά:»γ " κὖ τ]- ΜΝ 

ρΊΘ, ἀοτάλκος ( γὉ) 
δου! ΘΌΛΙ 

(ς ἀ)γσλδι ος λϑὶ 
Κατήγγειλε, ἐν ἡ" 
γᾶγε, γελς, ἐμ (Χο) ὅ2α 552 

᾿Επόθησε, ἐπεδύμη", κ πὰς χαὶ 

ΟΕ, ἐλαχτάρησε [Ὑ) ἘΦ ι 7 

᾿Ἐξώδευσε χρήματα ΗΝ ΜΠ 
ἀπερισκέπτως, ἧτὸ -ῦῦς .“"} 
{(υπασμένος) ἑσπατάλησε. 

Ἢ νάρασε, 

᾿Επριόνισε, μὺ ᾿ πὸ 

Φαιδρός---Σ πάταλος, μὼ Ι 

Δ λδιῴα, μα 

(ὁ). 5 8} 
οὐ) ὦ 

᾿Ασσυρία. ΕΥΡ 

᾿Επέτυχε(βολὴν) 
ηὐστόχησε- Εἶπε 
τὴν ἀλήθειαν, τὸ ὀρθόν {τὸ σωστά). 

᾿Επλήγωσε--[Κατέλαβέ τινα ἀσθένεια, 

Ξανθός, 

Παρέλυσε {μέλος 
τι} 

᾿Αηδίασςε, ἐφριυκί' 
ασε (ἐσυχάβη) 

(....»6)..κπὰ τ οοἱω 

"Ηκουσέ τινὰ, Ἴμ . 
ἠκροάσϑη. ({» Ἰωσίας 

δάκτυλος, ὡ- ὶ 

Κεφάλαιον, ἐδάφιον, εἰ 

᾿Επέμεινε, ἐνέμεινε. (-σ»)»α. ς οὶ 

᾿Εθήρευσε, ἐψά- 
ρέυσε, ἡλίευσε, 

.-- ).-- 

"ας, Ε.. 5 

Ἔπισκο πὴ “μά ᾶς 

Ὗ ποδηματοποιός, πὶ 

Οὐδὸς (ἡ) κν. κατῶφλι 

Κατέστη λεῖος, λεπτός. 

Ἡκόνισε, ὥξυγα, 

Βοῦρλον, σπάρτον 
{εἴδης ᾧ υτοῦ)--- 
“ἌΑκανθα. 

Λετος, λεπτός, μαλακὸς 
τὰ . ᾿ 

'Οξὰς͵ ἠκανιομένος, ὠξυμμένος, ω .“- 

«ἡ 

Παρηγόρησε, καθησό: Ί 
χάασε, ἀνεκούφισε, (...)ώὼ" ἐ τ 
διπσκέδασε τὴν Αὐπην, 

Τρῦπος, μέθοδος, 

"Ὄνομα. ] ΝΝ 
Δλελαχροινός, καστανόχρους, υ' 

Ἐλίμνασε (ὕδωρ), . . “ἢ 
ἐμολύγϑη, ουἷ “ 

.Ἔ μιααῃμὶ 

Στάσιυμαν, λιμνάζον (ὕδωρ), ὡν] 

᾿Εμακρυγόρησε, 
: 

ἰπολυμίλησε) (.- Ὁ) ρα ἐεκρὴ 

᾿ἘΕθεράπεωσε, ἐπαρηγόρῃησε. μωΐ ἐ οἷ 

Παράδειγμα, ὑπόδειγμα, δεῖγμα, δ γωὶ 

Φάρμακον, ͵ω 

Ἰατρός, θεραπευτῆς, "Δα “Ὁ « 

Ἐλυπήθη, ἐθλίβη. οἷ ΜᾺ 

Λύπη, θλῖψις, στενοχωρία, μ᾿ Ἷ 

Παρηγορέα,͵ παραμυθία, 
ἀνακούφισισ, 



ἂρ] 

Ὑπήκουσε, ἐπειθάρ’ β 

χησᾷ, ἠκολούθησε, (ξ.») 5 ̓
 εν! 

“Ἕκλινέ τι, ἔκαμιμβε, οἷ . ΕΥ 

ἐκαμπόλωσε, 

ΠΠλαίσιον {κορνίζα) -- 
᾿Ελαστικὸν τοῦ αὐτοκινήτου, -ἦ 5 

Ἧτο ἀλλεπάλλη (»υ»})»» ἜΜ 

λος, συνεχής, διαδοχιςός, ἠκολούθησε, 

οὐδ 
᾿Ενεκωμίασς, Πς 
ἐξύμνησε, ἐπήνεσε (2. }ι5.}5 ευΡ] 

ΜΗ 

Διεξῆλθε, ἐδιάβασε, μις ᾿ 

εἶδε, παρετήρησε, (2) 5 “ΟΠ 
ἐγνῶρισε καλῶς, διέγνωσε. 

᾿Εδάνεισε, παρΞεχώρη: 
σέ τι προσωώριν ὥς, 

᾿Ανδχαίτισε, ἠμπόδι., » ΉΝ 

σα, ἐπεβράδυνε, ἐ: (55 λὴν" ὁ] 
σταμάτησε, 

᾿Ανέλαβε ὑπὸ τὴν ε 

προστασίαν, ἀνέθρε ὦ κε) ἐΝρ] 

Με, ἔθρεψε {τέκν αἰ, 

᾿Ἐβοήθησῃ, συγνέδρα- ,. ΝΞ ΈΕ. 
μξ, παρέσχε βοήθειαν, [2.95 }ἐπὴ . ἀρ] 

᾿Εθεώρησε, ἔλαβε ἀπ᾽ 
δ μέι--ΠΠαρεδϑει γματί- 

σθη. 

᾿Εβασίσθη, εἶχε τὴν 
πεποίθησιν, 

Ἔβλαινα, προσέβα-, ο . . 
ΛΕ, ἔθιξε, ἠδίκησε, ("9)ιουῦΣ ἐφαζρὶ 
᾿Εγένετο ἀγαπητάς, ,.Κ πρὸ Κις 
συμπαθής -- ̓Εθεώ- ( Ὁ) .-- ἐ Ἀρὶ 

ρηθε τιμῆν, ὑπὲρ ηφάνειαν διά τι. 

Ἐπρέσβευσε, ἐπί- ,. .- πῷ πν 
στευσε, ἐνόμισε, (119) ἀκα ὦ αἀλρῚ 

᾿Εβασίσϑη, 
ἐστηρίχθη. 

᾿Πτοίμασε, παρεσκεύ- 
ασε, κατέστησέ τι ἔ- 
τοιμον, 

Κωφός, 

“Ατλας. 

(555)}.5 

(ο) αν οὐβρὶ 

(Λο)λῶὼ ὡωροὶ 

(ΜΕ) λάζὼ « Δατοὶ 

(Ὁ)}ὲ ζαο 

τ γο, οἰ» 

Παρεθέρισε. (.--.λ. 2) ῤίμ, ΜΕΡΨῚ 

Σανεκρούσθη, κς 
συνεπλάτη, (ς-"2)ρλίια, (ρΑἰφ,ο 

ΕΣελεξε, . . . 
ἐδιάλεξε. (»-2) δ ᾿ ἀΠονο] 

᾿Εκλονίσθη, ,3 -, Ξ 5 
ἔτρεμε. { 4.2) ἐλία,α, εὐλι.] 

ι . [} ἢ 

Κίτριγος, εἰ ἀρ. Ϊ 

το καλῆς καταγωγῆς 1 οἷ, “μη 
---ἨΑὶ ἀτήγετο ἐξ εὐγενοῦς 
καταγωγῆς. 

Ὃ καταγόμενος ἐξ εὐγενοῆς 
καταγωγῆς, [ἀπὸ καλὴ ρίζα 
ἢ αἷμα). 

[ζαταγωγῆ, ρίζα, θεμέλιον, 
βάσις πρῶτη ἀρχὴ (αἰτία). 

Πρέπον (τό), ὀρϑόν, 
ἰσωστόν), κακανονισμένον, 

λυ 

“μρ} 

Φαλάακρός. 

Κωφύς (κουφύς) 

Δόχεῖον δι᾽ ἄνθη, (γλάστρα) 
--Οὐροδοχεῖον. Φαρα 

᾿Εφώτισε, 
ἤναψε φῶς, 

Κατεκλίθη, . . , 
ἐπλάγιασε, ( ἣν ) 5 εἰ να» 
ἐξηπλώθη χαμαι. 

᾿ἘἘκλονίσθη, (λυ λνδι μερὶ 
ἐταράχθη, 
ἐσυγχίσϑη, ἐφοβήθη. 

᾿Ηναγκάσθη, (υυ») λυ ΐ Δ» 
ὑπεχρεώθη.. 

Ἐκ ρην δ οκῃ {0 Ὁ) φλανὶ 
ἐπυρπολήθη, 

Κατεδίωξε, . , , ᾿βασάνισε, (4) λθαῖι ἐἀθαιο 
ἐτυράννησε, ἠνώχλησε, 

᾿Εστέρειμε (τὸ : : : ὅδωρ). (ρα « ἰριώὶ 
"Ἔκοψε, ἀπέκοψε, (ς."»): ι εὑ 



ον! ον... «»᾽ 

Ἑλλὰς--Ἕλλην. ἄε! 0 

Αὔγουστος, οὐδωβῚ 

᾿Ἐσκοτείνιασε (ἧ ᾿ 
νὐξ).---Παρεσιώ πη- (5: )ωϑα , «αδὶ 

σε, προσεποιήθη ὅτι δὲν γνωρίζει. 
'Επλούτισέ τινὰ, 
κατέστησέ τινὰ (ωὔ)ὦ ιφν ̓  ᾿ 
πλούσιον. 

᾿Ανεστέναξα, εἶπε οὔφ ΟΝ ὦ 
(ἐκ στενοχωρίας ἢ ᾿ 
ἐνοχλήσδωτ!. 

Κουψέλη (ὡτάς)--᾿ Α πό- ἫΝ 

κόμμα ὄνυχος, 

᾿ῳφέλησέ τινα--- 
᾿Επληροφόρησε, 
κατέστησε γνωστόν, 

᾿Αφυπνίσθη, ἐξύπνη- » - τν νιν ων 
σε, συνῆλθε, (ὁ ῥ)3 ᾿ δὶ 
ἔπανῆλθε (εἰς τὰς αἰσθήσεις) 

᾿Εσυκοφάντησέ . μι - 
τινα, ἐψευδολόγησε( 6" )ι5.ὰν ἐφυϑὶ 
(κατά τινος, 

᾿Απεστόμωσε (δι᾽ 
ἐπιχειρημάτωνγ)--- (ὁ) γα! δ᾽ 
᾿Ανήρ:σέ τι δι’ ἐπιχειρημάτων, 

᾿Αφρική, ἰὼ ᾽ν » 
᾿Εξεμυστηρμεύθη ΝΞ ον 

ἰμυστικόν). -Ἢ- (;»9) Ἐπιω ἐ ρ’9] 
γαγξ, ὡδήγησε πρός, 

᾿Επλήρωσε, ἐγέμισε 
(δοχεῖον), ὑπερεπλή: (,κ),»Ὲ ΤΩ 
ρῶσε. 

"Εχιῦνα, Ψῃ εῶο Οἱ μϑ] 

Ορίξων, ΠῚ 

᾿Οριζόντιος, “δ 

᾿Εψεύσθη, ἘΔ ἷι ΚΙ 

Ἰμερθῦος. 48} 

Ἰβεύστης, ἀπατεών, ἰδ] 

(.6).κὦ εοὐΐ 

τα πνερῦς, ()ουκ 
ὀρθόν, διηυκρίνησε, διεσχῷ ἡνισε 
-΄ἰΕξηράβισε---᾿ Ετεχνολόγησε, ἔκαμ 
σύνταξιν {γρμι,), 

Χωλὸς {κουτσός), εοεἶἷ 

Ἔδβωσε, Ν 

ΠΠ πῆς τὴν (μα) μευ 
Συονεχώρησε, ἀπήλ- ν᾿ Ἄν . 

λαξε --- [Ξκαλυτέ- (»»)ῶ" ᾿ ὁοἷ 
ρευσε (ἀσθενής) -- Εδυνάμωσε, 

᾿Εγνωστο ποίησε, ἐγνῶρισέ Ἶ 
τινί τι--- Ἔθεσε (σημεῖα, ἐπ ἱ 
σημάδια κι λ.π.} 

Γνωστοποίησις, πληροφορία, 
εἰδοποίησις, ρ.] 

᾿Εδήλωσε, ἀνεκοίνωσε, ᾿ αἰ 
ἐφανέρωσε, οἷν ̓ οἱρῚ 

Δήλωσις, ἀν ἀκοίνωσισ, : 
εἰδοποίησις, κοινοποίησις, Ονεὶ 

δ ,. ἀγί , 

ἀνεβίβασ. ὀ (»): 6 
Ἐρύφλώῶσε κατέστησέ αῚ κα ες ἐἷ 

τινὰ τυφλόν. 

Τυφλός, Ρ 

Μονόφθαλμος, ΨΥ 

᾿Εθρήτησε, (δυγα- “ ἢ 
τὰ) ἐμγδγμὴ --- (ὁ »ο)ό»» ἐς» ] 
Ἔβασίσθη. 

᾿Εκουράσθη,͵ ἐξηντή: ," Ν 
θη, ἀπέκαμε, ( ") ἘΝΩΝ ΤΣ 

᾿Εβοήθησε, σιννέ- 
ὄραμε, συγέτρεξε, 

᾿Επωφέλήθη, ἐξεμε- Κ τ τ: ες τὰ 

ταλλεβύθῃη {περίστα- (θ᾽) 5 κὐϑὶ 

σιν) --- Ἔλαβεν ὡς λάφυρον, λείαν, 
Ἔβρεξε ραγδαίως χκ,.- τιν «ον 
-- Εὐφόρησεν(ή γῆ) (ὁ Δο)όμαι μοὶ 

- Ηὐδαιμόνησα. 

᾿Εϑελέασε, ἐξηπά- Δ, 

τησε-- ̓ Ενεθάρρυνε (ϑ)ουΣ ᾿ «ουλΐ 
πρὸς τὸ κακόν), ἔσπειρε τὸ κακόν, 

(Ὁ 5) μον] 



με εὶ 

᾿Ὥρκίσθη., (,..9) μ" ᾷ δ 

᾿Απεμά . Ὕ. - . ᾿ 
φϑασαν εἰς τὸ «. (»»4Ρ) δῷ αἱ] 
πώτατον σημεῖον. 

᾿Επαρχία, περιοχή, ζώνῃ Υ 

(τμῆμα γῆς), περίχωρον, γε" 

Πρόσωπον, ὑπόστασις «οἷ ᾿ 

(εἰς τὴν χρι θρησκεῖαν) εν “Ε ο»
Ν] 

᾿Οκᾶ (μονὰς βάρους). 153] 

᾿Εφρόντισε, 
ἔδωσε ση: (ω ) οὶ 5} 
μασίαν, προσοχήν. 

Ὑπερεπληρώ θη (ἡ (δ) Κῶ.) 

κοιλία) φαγητῶν. 

Περιδκύκλωσε, ., ἫΝ ἊΝ 
τ οναστοίχισε («-ἀδ' γι ἀυός ως Δ. 6} 

᾿᾽Οκτώβριος. » ,.5 ' 

᾿Επεβεβαίωσε, ἐπεκύ- “ι “ 
ρωσξ. αὐ; ᾧ απ} 

᾿Επεβεβαιώθη, ἐξησφαλίσθη. ες 

Βέβαιος, ἀσφαλής . 
ἰσἱ γουρος), ἀκλόνητος, 5) (ΔἹ 

Βεβαίωσις,ἐπιβεβαίωσις, ( αὐ; ) τὶ 
βεβαιότης, ξπικύρωσις. 

'"Ἐτίμησα, (δ) 

ἐελράνκασε, (5. }5κδι ὑο5.} 
ἐπέβαλε εἴς τινὰ νὰ πράξῃ τι. 

αὐ Ὁ 

«δ 
᾿Εσκωρίασε. 

Σκωρία κν, σιςουριά. 

᾿Οξυγόνον, ὠνκρνδ ἢ 
᾿Ελιξήριον, πανάκεια, ἰατρικὸν πα 

ποὺ θεραπεύει κάθε πάθος. -Ὁ 

Ἔφαγα. οἵ ̓ ἢ 

Ἔδωσε νὰ φάγῃ, ἐτάϊο ἐδῳ ἜΝΙ 

-.Ἰξ.. ιβἱἷ 

Ἔδυσα (σελήνη, ἄστρον). μ᾿ ὑ ΠῚ 
“ .ὦ 
ΝΡ 

Καταστροφή, φθορά, ἀφανισμὸς "Π] 
(σαράκι), 

Δύσις (ἀστέρων, 

“δ 

(ἀϑ)ιὰ ἐὐνῖ 
"Ὅπιον (ναρτωτικόν)., 

"Ἐπαυσέ τινὰ {τῶν 
καθηκόντων του), 
παρήτησέ τινα, 

"Ανέστησέ τινα, 

ἥγειῤε, ἐσήκωσέ τινα, (») κ᾿ , δ. 

ἱΜΛετέφερε. (5) μάλα  μῦβὶ 

Παρεβίασε(οὐκίαν (ρὁγ ρῶν ι εἶ 
Ἀ ᾿ -- Ἢ ἐφ ΄ ψ» ᾿ 

ἀκινξωνον). ΙΝ ὯΝ ἫΝ 

᾿Ηκολούθησέ τινα . ων αἢ 
εἴς τι, ἐμιμήθη (κϑ)όλα ἐμρυλνβς 
τινά, παρεδειγματίσθῃ. 

᾿Επρότεινέ τι, πὸ τ “ἡ 
ὑπέβαλέ τι.--- (ς.»). ἃ ᾿ ζ-" 

᾿"Επενόησέ τι---Αὐτοσχεδίασε (λόγον). 

Διέπραξε͵, ἔκαμε , . τὰ χ σὸὶ ΜΝ 

(κακὸν), (-λλ λα ̓ «ἡ 
ἔσφαλε---Εκέῤδισε, 

᾿Ἔξοικονόμησέ τι, - “Ὁ ων 

ἔκαμε οἰκονομίαν, (..αϑ)υιατῶ μ αϑϑὶ 
Περιέκοιβε, εἹ . 0  μΝ 

ἔκαιμρε τι, (.-.9 )ὰ ; ἐαμῶνβ 

ἀφῆκέ τι, ἡμιτελὲς--- -ὡὠἀμίλησεν 
ἐκ τοῦ προχείρου. 

᾿Εξελεξὲ τι, ἐπρότί-  - 
μησε τι, ἠκολ οὐ- (»5) ΩΝ, οὐδὲ 
θησέ τινὰ εἰς τι, 

Λευκάνθεμον (ἄνθος). ΟἹ») 

᾿Απεκατέστησέ τινα, μα λικ α τῇ 
ἑδραίωσέ τινα --- ( .3)} οὶ ι ὴ} 
᾿Ανεαγνώρισε, ἐνέκρινε --- Ἔχαρο: 

ποίησε, ηὐτύχησέ τιγᾶ. 

Φαλακρὸς (κασίδης}. εὐδὲ 

᾿Εδάγεισε, (.».») δοῦν δε 



ΝΙ 

Συνέδεσε, ἥνωσε---Σωνέ- 
ταξε, συνέγραιμε (βι- «ὦ ἢ εὐ 
βλίον} -- Ἐξημέρωσε (ζῶονν, 

᾿Ομοφόνησε, εἶχε αὐτὶ ζ μά! τῇ 
σχέσιν ἢ φιλίαν - 
μετά τινος, συνεδέθη. 

Συνεστήθη, ἀπετελέσθη, ΜΕ ΜΡ" 
ἐσχηματίσθη. 

Οἰκεῖος φίλος, συνὄ" ΡΨ 

μιλος. - ῥ 

Χίλια {10σ), Χιλιάς, ( ." .) ἘΡῚ 

Οἰκριότης, φιλία, χε 

Ἥμχμερος, κατοικίδιος, 9} 

Ἑνότης, συμφωνία, δεσμός οὐνλθ! 

“ιιγυραφὴ --χηματισμός. ἘΠῚ: 

Συγήθης, κοινός, δημοφιλής, ς 3 ̓  

ΣΦ υγνγράφων, συγγραφεύς. «ἀ}ῳ 

(δ) δ Εὔρε. 

ΓἜρριμε, (9) ἂν εν 

τ ϑύνοοοο, ρρδ 
᾿Ελύπησα, ἐστενοχώρησε, 
ἔκαμέ τινὰ νὰ πονέσῃ. ΜΕῚ ον ἐ7 

" ΓΙόνος, ἄλγος, ὀδύνη' 

Ἑβδομὰς τῶν παθῶν. ὟΝ μἱ 

μὴ ε ᾿Οβυνηρός, ἀλγεινός, 

᾿Αδάμας, οὐ 

Ἔθεο ποίησε, 42 ἢ ΐ ει 

᾿Εθεοποιήθη, ἐθεοποίησεν Τ᾿ 5η]- 
ἑαυτόν. “ ῷ .4}} 

Θεός. “4 4} 9] 

“ὦ ἠῶ .--. αὐ 

Ἐφαγώθη (ὁπὸ σκώληκος κλπ) ἐμ 

ΟΥ̓ 

" Ἥ 

δ Τ 

44. ΑἼ»υκ1 
ἘΟἘΕΝ 

4.6} 
ἀλλ! 

« 

Φαγητόν, τροφῆ, 

Φαγητὸν (μιᾶς φορᾶς), (τὸ) 
φάγωμα {μιᾶς φορϑβς). 

Ὃ τρώγων. 

Φαγᾶς, ὁ τρὸ- 
γῶν πολύ, 

Ὅτι τρὥγεται, 
φαγῶώσιμον, τρόφιμον. 

ἕληρος, κληρικός. 

Καινική. 

Ὕψωμα, λόφος, γήλοφος. 
Τὸ ἀραβικὸν ἄρθρον, ὁ, ἡ, τὸ "ἶ 

ἕν δι᾿ ὅλας τὰς πτώσεις, τά 
γένῃ καὶ τοὺς ἀριθμοὺς, 

Μιαετεβιβάσθη--- Ἐπέστρειμε . " 
-- -ΩὩΩδήγησς, 53. 1} 

Οἴκος, οἰκογένεια. ὠἹ 

'κτός, πλήν, ἐξαιρέσει, Ἅ 
᾿μάνον, παρὰ μόγον, 5 

Νῦν, τῶρα, ἐπὶ τοῦ παρόντος. ον 

Σύνταγμα στρατοῦ. ΟὟ] 

Συνεκέντρωσε, συ νή: ἐν ̓ ΒΕ 
θροισε -- [Ἔσπειρβ, 
τὴν διχόνοιαν, κακόν, ἔβλαψε. 

᾿Επουλώθη {πληγή}. (ω.) κτν Ὁ εἷ! 

(23) δ οὶ 
(υδ)͵εσδι οἱ 

(οὐ) νὰ “οἷ 
Ἢ ὁποία-- Ὁ ὁ . . 

τὸ ὁποῖον. ποτος ἘΕΝ 

᾿συγήθισέ τι, ἐξοικειώθη. δ εἰδῇ 

Συνηντήθη. 

ΡΙ ΣΉ μεν [ὧς 
χάριν) ἐξῃτήσατο, 

Κατεβρόχθισε, 



ἐμὲ 

᾿Πλλάγη τὰ - “ν “ὦ 
χρῶμά τινος (2) δι’ ἐσ ὸ 
(ἐϊς λύπης ἢ φόβου), 

Περιεφρόνησεα, , ᾿ν "" 
ἐξημτέλισε ---: (9) νά ! ὡρα 

᾿Εχρησιμοποίησέ τινὰ δι᾽ ἐργασίαν. 
- 

Πέρας, τέρμα, τέλος, δ᾽ να Αὐαΐ 

Διέταξα, προσέταξε, λῖ “« 

ἐκέλευσα, .- ν ̓ οὶ 

Σιυνδιεσκέφθῃ, ᾿ " 

σωνεβουλεύθη -- οἱἷ ̓  δὶ 
Συνωμότησα. 

Διαταγή, προσταγή--- Ὗ πόθεσις “ἢ “ἡ 
Τὶ (ἀόρ.)---Προστακτικὴ {γρμ.) 

Ἡγεμονία, δικαιοδοσία ἐμίρου, - ι4 
πριγκηπᾶτον. 52 

ἜἘμίρης, Πρίγκηψ, ἡγεμῶν, οἱ 

Κυβερνητικός, κρατικὸς, (ς αὶ 

Κρατικὰ Σχολεῖτα. 4 μα ΠΡ 

Συνωμοσία, δ καὶ δ 

Συνδιάσκειμις, διάσμκεμις, “ ν, ἃ 
σὐσκειιῷ, .Ξ 

Διατεταγμένος---Αιοικητὴς Ἶ 
ἐπαρχίας, Μαμούρης. “»ὺ 

Γυνή. Η » 

! ᾿ Ν ». " Ἀνήρ. λ,.»} 
. 5 

᾿Αγένειος, ΕΝ 

Χθές, ἐμὰ ἢ 

Ἤλπισε. Δι μ 
Παρετήρησε (μετά προσ: ς ἧς ᾿ 

χῆς), ἐπρόσεξα, προσηλώθη ὦ ̓ δ 
“ 
εμὶ 

3.) ΝΡ] 

Ἑλπίς, προσδοκία, 

᾿Ελπίζων (6), προσδοκῶν 
(). μ »»" 

μι ἢ -ς ῳῤὶ 

Θεότης. ζω Μὴ 

Θεολογία, (-- ἢ ἐρ Ὶ ὡἰν] 

Θεολόγος. ω “ἋΙ 

᾿Εργαλδεῖον, μηχανή, ὄργανον. ΔἿ 

Θεία ἔμπνευοις. οἰδὶ 

Ἱλέχρι, ἕως, οἷ ὠϊ 

Εἰς, πρός, ΐ 

Ἤ, εἴτε. ᾿ 

"Ἔγινε μήτηρ -- Ἔγινε 
Ἰμάμης--- Ἐκτύπησέ τινα 
εἰς τό μέτωπον, 

ἜΜ 
ῥλήτηρ---Τ ὁ μέσον τοῦ ωϑ ᾿ 

μετώπου. αυἷ; Γ - εἶ 

, Ἀν ΞΊ 

"“Ἑμπροσθεν, ἀπέναντι, ι 
πρό, ἐνώπιον. Γ 

Ῥω ρων ἢ 
Ἔθνος, κράτος--- (δούλη “4 ᾿ - Αἱ 

᾿Αναλφάβητος, ἀγράμματος, ἫΝ 

ἀπαίδευτος, ἀμαθής. 

᾿Αλλά, ὅμως, ἀλλ᾽ ὅμως, υἹ 
ἐν τούτοις. 

Εἴτε... εἴτε. 
ἊΓ ΝΗ 

᾿Απεκάλοψε 
(ἐξεσκέιτασο). (1) ἀνε δι} 

Αὐτοκράτωρ. 
σοὶ υοὶ 

διδκρίθη, 
(..) ΠῚ οἴω 

Ὑπήκουσα, ἐμιμήθη, 
ἠκολούθησέ τινὰ (5) ἐπ εἰ 
εἴς τι, συνεμορφῶθη. 

᾿Ἑζήτασα. ἐξήτασε ον ον 

(διὰ δοκιμίουῃ), (ω ) ἜΝ ὡ»λῖ 



" 5 .! 

᾿Εάν, ἄν, ω) 

Ὅτι. Ὁ 

Ἐγώ. ὑπ "Ε υἷ 

Ἐγωϊστής, φίλαυτος. ϑι 

Ἔγωϊσμός, φιλαυτία. ΣΠἢ 

᾿Εστέναξε, ἐγόγγυσα, "οἱ ΝΣ 

Σ ταναγμός,͵ οἰμωγή, ἐπ 
γογγυσμός, ἡ 

"γονάτισε (τὴν να ν΄ (ξ 53} δὰ Ὁ 
Ἔφτισε. (υ5) «Αὐ ὁ ΠῚ 

᾿Εκοίμισέ τινα. (ς.») α" ̓ δ 

Οἱ ἄνθρωποι, τὸ ἀν' Ἵ; 
θρϑπινον γένος. Ὶ 

Ἐμεέμφη, ἔτυψε, ἐκ 
ἔψεξε, ἐπετίμησε. “ΠΣ τὸ 

Τύψις, ψόγος, μομφή, οὖ 
ἐπιτμησις, 

᾿Ἔπληροφόρηπε, ἐγνὼ" 
στοποίησε, ἤγγειλε, 

᾿Αντετέθη --᾿ Εξέ- 
σθῃ κν. ἐξύόσθη. (.) νὼ ἐμ ο 

μουπρατον ἡχωρος το Τ ξ΄ 
αν, χαμπίμοα τ τὰ 
Σὺ (άρσ. καὶ οὐδ οὐἷ , ἐἶ ον 

᾿ἀλόλυα (τα) τῶι ἧς σοὶ 
Ηὐτοκτόνησε. ( "2) π ε“ρἐῃ 
Ἠ ὡ διΐ 21] ᾿ 
σχεοσθος (6) τας 

᾿Εξέλεξε, ἐψήφισα. (ἐρῶ ] 

ταν... ων 

Ὑπηγόρευσε. (Ψ) ἐπ. ὠ ' 
Ἦτο ἐν ἀσφαλείᾳ --- ἣν ᾿ 
"Ενεπιοτεύθῃη. Ν ' οἱ 

Ἦτο πιστὸς, ἔντιμος, μὰν τς Α χρηστὸς. Μᾳ00ῃ0ᾷ 
Κατέστησέ τι ἀσφαλές, ὦν δι οὐ 
βιβαιον--Εἶπε : ἀμήν. 

᾿Ἐπίστπυσα, εἶχε πί’ 
στιν εἷς τι. 

Εἶχεν ἐμπιστο-͵ 
σύνην εἴς τινὰ, ὐ 
ἐνεπιστεύθῃ. 

ὑταλ. “ 

“(μές 3 

᾿Ασφάλεια, ἐμπιστο- : ΙΝ 
σύνη, προστασία. οὐ οἷ 

᾿Ασφαλής. οοἷ 
-- “Ὁ 

᾿Ελπίς -- Ἐπιθυμία, πόθος 4. αὶ 

᾿Ασφάλεια, ἐγγύησις, ἐμπι- Ζι} 
στοσύόνη-- Χρηστότης, εἰ" 
λικρίνεια, τιμιότης. 

Πιστός, τίμιος, χρηστός, εἰ . 5 ὠυὶ 
ἐμπιστεαυτικὸς, Ξ:- “- 

Ταμίας. ἃ κλλδιὶ ὧμ] 

᾿Αμὴν, γένοιτο. ὡμΐ 

Πίστις ἰθρησκευτικὴ}. ΠΝ 

᾿Εμπιστοσύνη, ἡ δω ἢ πα 
πεποιθησις, δἰ Ἐα 

᾿Ασφάλβια. Ἐπ}. 

᾿Ασφαλιστικὴ 'Εται- 1} 
ρεία. μὴ δ 

᾿Ασφαλὴς τόπος, ἄ- . ἢ" 
σφαλὲς καταφύγιον. ὍΝΝ 

Ὃ ἐν ἀσφαλείᾳ ὦν, “ 
ἐξησφαλισμένος. πε ᾿ 

Πιστός, (ὁ) πιστεύων. εγὰ "Ὰ 

Νιὰ (ὑποτακτικόν), ᾿ο 



ὡΐ 

Ἔφυγα, ἀπῆλθε-- Χ. -ἰἴ .κὸν «4 
Ἐξαλδῦη χῷσοοὴ (ἔρ υς '- 
᾿Επεδαιηήλευσε--- 
᾿Εχαρίσατο. ( ) ΩΝ κ᾿ 

᾿Απεμακρύνθη ἔκ τινος, ᾿ξ 
ἀπέσχε, ἀηδίασε. ον «ἀἿ 

᾿ῬΕπανήρῤχισα --- οὖς «ἦς 
᾿Εφεσίβαλε. κἀΐτῳ ἐς δια 

, δ2ξ αν ΄.κ5 

Ρίς, μύτη. «μὴ κόν ς ΜΉΝ 

Προηγουμένως, ἀνωτέρω. ὮΤ 

Ποριφρόνησις, ἀκαταδεξία, ὅντιν 
ἀπαξίωσις --- Αἰδῶς, ὑα] 

᾿Απαξιῶν, ἀκατάδεκτος. κα 

"Ἔναρξις, (ἐπανάρχησι), ΒΡΊΠ ΟΝ, 
ἔφεσις. 

᾿Εφετεῖον. οἡλων! κι 

Ὃ κάμνων τὴν ἔφε-: ὡς ἤν Ἃ 
σιν, ὁ ἐφασιβάλλων. - ΩΝ 

᾿Εκομψεύθη, ἦτο φιλόκα- . ας φ 
λος, ἦτο εὐειδής, ἐνηβρύνθη ἘΠῚ 

"“Εκαμέ τι μὲ κομψότητα, πῶ νὴ 
μὲ χάριν, μὲ ἐνδιαφέρον. “Ὁ τ “Ὁ 

Κομψότης, φιλοκαλία, ΣΝ, 
χάρις, ὡραιότης. 

Κομψός, φιλόκαλος, - Ἶ 
χαρίεις, εὐάρεστος. υὐτ' 

ὋὉ κομψευόμενος, ὁ οἷο, 
ἀγαπῶν τὸ ὥραῖϊον. ι5 

"“Εσωσέ τινα, ἐλύτρω- τ50Ὁ ὍὙαν ΠΥ Ν 
σέ τινα. (19) κἀδὸ ἀκ 

"Ἔπεσε, κατέπεσε, 
κατεφέρθη, ὧρ- (ωδλ)ιρεξ, ο μαᾶῃ 
μῆσε. 

Δεῖγμα, ὑπόδειγμα, πρὼ- 
τότυπον. δα Ἶ 

Ἔφθασε, ἦλθεν (ἡ ὥρα "ἢ -: 
του), ὡρίμασε, ὧν ̓  “9} 

᾿Ανέμεαινε, ἐπερίμενα Ἶ, ᾿ς ΚΞ: 
ἔπραξε τι σιγάτσιγά, οἷς (ς ᾿ 

- λό -- κῶν 

᾿Επωφελήδη, πον ΜΝ 
ὠφελήθη. (5) δὴν! 33) 

᾿Εξεδικήθη. ( 4) κἘΝ « απ 

᾿Εξαπέστιλε, ΄ ΙὩ ι ᾿Ν 
ἀπέπομψε. (Ο) ὁ υἷ 

᾿Επωφοελήθη, ἐδράξα- δ΄. τὰ. προς ΒΥ 

τὸ (τῆς εὐκαιρίας), ("6) ἢ . 

Μετέτρεψε ἀρσενικὰν ΜΝ κι « 
εἰς θηλυκόν. 

Θῆλυ. Ό], Ξ οἷ 

Θηλυκόν. μἕ μ᾿ 

Εὐσγνέλιον. ΠΡ 

Προδιδυποίησε, ( Δ} “ἀῶ τ ΝΗ 
ἐγνώωστοποίησε, ᾿ 

Ἦτο προσηνής, εὐγενής, ἥ ἐ ,Ἶ 
οἰκεῖος, ἐξοικειώθη. ᾿ μὴ ς μᾷ 

᾿Εξημερώθη (ζῶ- ἴω τ χω] 
ον), ἐξομκειώθη., ῳ" ᾿ ων , 
᾿Ἔένετο ἄνθρωπος, ἰ ς μἷῷ 

ἐνηνθρώπησε, ." ἡ Ω 
Τὸ ἀνθρώπινον γέ- ι Ν ἥ 
νος, οἱ ἄνθρωποι. δὴ ωλλ2 “: 
Συντροφιά, εὐνένεια, λα: πο 

πτότης. 

“Ανθρωπος. ον] χα οἰμδἔ 

᾿Ἄνθρω πισμὸς.-- Ανθρωπότης. ὁ ι 

Δεσποινίς, νεᾶνις. Δι Ἷ 

Φίλος, σύντροφος, τῇ κ εἶ 

προσηνής, “55: "““ 
Διέφυγα, ὁπεξέφυγε(, .) μαι ἰω 

Ἕκτισε, ἀνήγειρε, -" ἂς : 

ἵδρυσε, (9 ρῶς εἰαῖ 
Βρόχος (θηλειά). ΤῊΝ μη 

ἘΉτοὸ δίκαιος, 
εὐθὺς---Ἐκρινέ 
τινα δικαίως. 

(.-.5)}. 4.αἷ ἐ ΜΡ. 



ΕΣ 

(Οἰκονγενειάρχης--Πο- ΜΊ 
Δυάνθρωπος (πόλι), . 

--,»΄λἹἨ 

Διπλώματα, πτυχία, τ ΤῊ ν᾽ 

Ἢ, βἴτε, α 

Π .« “πὦὰ ἘΞ 
Επιστροφὴ, ἐπάνο- αὐγὰ ω εν 9] 
δος. "Ἀπ. ᾿ 

τ ακᾳἉ 
Κορυφή, τὸ ὑψηλότατον ση- Π 

μεῖον, κολοφῶν -«Ζανίθ, ξ 

᾿Ενέπνειυσε τινὶ τι -- ᾿ 
"Ἀπεκάλυψε τινί τι 9) σοι Ὁ 
Χήνη (Κύκνος δὶ, 229) Σ 4} 

Οὐγγία (σταθμόν), ἃ ὃ ἡ 
12 δράμια. " 

᾿Ανέπτυξα, ἐξήγῃσε, ε ̓ ΕΝ ὠ " ἶ 

αὖ, τ 

Πρᾶτας. ἡ ὦ, ε μα 9] 
ΓᾺ Πρωτίστως, ἐν πρῶ- Ὑ 2] 

τοις, καὶ ἀρχήν, 

᾿Εκεῖνοι, αὐτοί. Ν ἧδε ἐλ ἡ 

᾿Ανάπτυξις, "ἢ οὔ 

Τέλας, ἀποτέλεσμα, ἘΝ 
᾿Αρχικὸς --ΠΠρῶτος ἀ- 

ριθμός (ἀριθμητ.). 
Οἱ ἔχοντες, οἱ κατέχοντες, 

κάτοχοι, κόριοί τινος. 

9} 

λὰ 
Ἤνγικε, ἦλθεν ὁ καιρός. ὑδο (Οἱ 

Καιρός, χρονικὸν διάστη- ΜΠ] 4 ] οἷ μα, ἐποχή, περίοδος, 
᾿Ανάκτορον, θρόνο 
εὐρεῖα αἴθουσα, 

Κατέφυγε, προσέφυγε, 

9] . εὐ "] 

δὲ εις} 

Θὼς κν, τσακάλι. ᾽ν ζό ἡἶ οἱ 

Διαμονή, παραμονή, 
στένασις. εν] 

"ὦ 

Δοχεῖον, ἀγγεῖον. οἷ 94] "2 Ϊ, ξ“" 

.» 

Καρτερικότης, ὑπομονή. οἷ 

. Ὁ} 
καρτερικός, προσεκτικός. ΜΠ ΩΡ 

“Ὅπου--- Πῶς ; --- Πότε :-- ὦ} 
[Τοῦ ; 

Προσέβαλέ τινα, πε: 4 ἜΝΝΣ ἰωΐ 
ριεφρόνησα. (9 ») Ὁ αὶ 

Ἡτοίμασε, προ- ΟΣ δι οοἾ 
ητοίμασε. τ μὺς 

Ἡτοιμάσθη, προ' . - 
ἡτοιμάσθη. ω «οἷν, ̓ «οὗ 

᾿τοιμασία, προπα- " “ἢ -π νᾷ 
ρασκευή---᾿Απασκαυή. τ ὅς 3} 

"Ἢ « 
Δέρμα. ω- 1} 

Προητοιμασμένος, ΜΌΝ 
ἐφωδιασμένους. .ῃ 

ἜἘφρόντισα, ἐνδιεφέρ. . . 
θη---Εστενοχωρήθη. (2) δ ᾿ αὶ 

Ἐδώρησε. (“94}) κάνε φαΐ 
Ἔχυσε. (ὁ»)δ κι κἱ 

Κατέστῃ οἰκαῖσο, ᾿ 
συγγενής, μὲ ̓ ω Ἶ 

Ενυμφεύθη. μἷ “(μάθοι αἱ 

Ὑπεδέχθη καλῶς---ΕΚα- 
τέστησέ τινὰ κατάλλη- 
λον. 

ὁ τοὶ 

Καλῶς ὥρισες, ὡς εὖ 

παρέστης. Ἄω "οὶ 
Οἰκοδεσπότης, μέλος οἵ- Ὁ ι.Ὁ 
κογεξνείας, συγγενὴς -- μοὶ "ἢ. ΕΣ 

Κάτοικος---Κατάλληλος, ἁρμόδιος. 
᾿Εθνικός, ἐντόπιος, ἰδιωτικός “ΜρῚ 

Ἱκανότης--- Καταλλη- «ἰεΐ 
λότης -- Οἰκειότης --- μ- 
Συγγέγνεια. 

Ἰδιωτικὴ σχολή. ζλμὶ ἀρροδὰ 



οὐ 

Χῇρος, γεροντοπαλλή: κι ξ Ν 

προ Χῆρα, γέρου. ὐν ξ (τ 
τομκώρη. 

Μαὰ (ὅρκου), ᾿ ἷ, αἱ 

Νεῦμα, κίνησις κεφα- ἀε 

λῆς, σημεῖον. 
" β 

[Ποῦ ; "Ὅπου καὶ ἄν, “" 

᾿Οποτεδήποτε, ὅποτε.--Πότε : 

"ὥπου καὶ ἄν͵, ὁπουδήποτε. 

»», Ξξ-:- .-} ( ἰ..} ) 

μέ, μετά, μαξύ, ὁμοῦ-- 
Μιὰ (ἄρκου. ΒΩ 

᾿Επέστρψε. ! ἱ», }"Ὲ ἐ ὖ 

Κόρη (ὀφθαλμοῦ). 5.25 
Φρέαρ, πηγάδι, ἐἶ Τα νὰ 

Ἕσετία ἰφακοῦ)-- ΔΛάκκος. 3) 2. 

Δύναμις, γενναιάτης, " ον, 
τόλμῃ. ᾿ 

᾿Αθλιότης, δυστυχία, Ἕ 
ἐλεεινότης, πτωχεία, σαι 

᾿Εδυστύχησα, κατέστη “οὖ 
ἐλεεινός, ἀξιολύπητουι. Ν 

Αἴσχος. ΗΝ 

ἼΆθλιος, δυστυχής. ρῳ, εἰ, 
ἐλεεινός, πετωχάς, δ ξζοῦ: 

Θύρα, πόρτα--Κεφάλαιον (βιβλ.} ωοὖ 

ΓΙάπας (ὁ). ἘΠΠΗΝ “ζξ υἱ 

(τ τῶν ἐὼν 

Χαμόμηλον (φυτόν). 

Διενυκτέρευσε, 

.--ἤν. ον 

Οἴκημα, ἐνδιαίτημα, Ἶ ΐ, 
καταφύγιον, ἄσυλον ,ζ 6: 
στέγη, (οἰκία 
ἢ [κλητικὸν)---ΔῊ: οἷ 

λαδὴ, τοὐτέστι. 

ΓΊοῖος ;-- Οἰσσδήποτε. ΝΡ ᾿μἷ 

᾿ἜΡάφιον, σημεῖον. οἷ» τὶ Ὶ 

Ἡμᾶς ὕδ Αὐτὸν δΕ χὰ “ΝῚ Μὲ οἱ! 
Μάϊος (μήν), αἱ 
Δικαιοδοσία, ἐπαρχία, ΕΝ 
πολιτεία, 

“παστήριξςε, ἐπεκρό- ΠΎΕΝ 
τησε, ἐνίσχυσε. "ἘΠ" 

“Ὑπουτήριξις, ἐνίσχυ- αοὖ 
σις, ἐπίρρωσις. -" 

"γποστηρικτής, ἐνισχύων, Ν μ 
ἐπικροτῶν, ᾿ 

Εἰσόδημα, πρόσοξος. {(3.} ΠΝ 

Τὸ Ἰράν, ἡ Περσία, ΤᾺ 
᾿Απηλπίαθη, ἔχασε κά: ἐροὶ ( ομ 
θεὲ ἐλπίδα, ἀπεθαρρύνθη, 

“Απδλπις, ἀπαεγνωσμένος. οὐδ Ἃ οὖ 

᾿Απελπισία, ἀπόγνωσις, ἱ ι} 
ἀποθάρρυνσις. νας 

"Επίσης, ὡσαύτως, πάλιν, Ἶωω 
(ξ ανά), ἔτι, προσέτι. 

᾿Ἐξύπνησέ τινα, τ (2) Ἰνω « ΕΡΡΗΙ 

σαὐκωσέ τινὰ (τοῦ 
ὕπνου). 

τ (οὐ) νοὶ κυυλθ ον, οδ᾽ 
καλῶς, ἐξηκρίβωσε, ἐβεβαίωθῃ. 

Πυκνόθαμνών, δάσος. ἐἷς ὅδ, 

ὁ λαὶ 

Τάρανδος, 

Σεπτέμβριος (μὴν). 



ΘΔ! «-Ὑὴ-- εἰ 

. 

Λέων (ἰνδικὸς), ᾿Εφάνη, ἀπεκαλύφθη 
ὑνδικός) π- ἐφανερώθη (μυστικόν). (ς.: ) ς-" τὺ 

Ψιττακὸς (παπαγνάλος), εἷς Ἐχάθη, ἐξηφανίσθη, ( ..}) ΔΩ κα οὖ 

"ἜκοψΨε, διέκοψε --᾿Α “ ΝΗ κατεστράφη. “Ἶ - “ 

πεφάσισεν(ὀριστικῶς) “" "Ἔσπευσε, ἐπέσπεωσε, ΒᾺΝ " οὔ 
--ο᾿ Απατελείωσα. ᾿ ᾿ 

Διεκόπη--᾿Απεφα- ἧς ἵν ες ΔΊ, Ἔρημος (ἢ) λοὺ 
οἱ κὰν 
σθη. Στρύχνος κν. μελιντζάνα, Οἰαλὶ, Οὐδαμῶς, ἀπολύτως, ΤΙ “ Γ 1:1} Γ ΠΩ 

ἀμετακλήτως, 

᾿Αμετάκλητος, δριστικόρ. ᾿ οὐ 

᾿Ἡκρωτηρίασε, ἀπέκοψε, κἂν ( κ' 

᾿Ακρωτηριασμός, ζω 

Αἰχμηρός. συ 

᾿Ηκρωτηριασμένος, ΟΝ 

᾿Εδυνάμωσαν (αἱ ἀρ- πες α- 
θρώσεις, ζ 5 

᾿Απέκοψε, ἀπεχώρισε, ωΒ ἐ ἐν 

᾿Αφωσιώθῃ (εἰς τὸν ,τὰ ἢ “ἢ 
Θεόν), ἐμόνασε, ἔξη""" μι: “" «ΒΞ 

σε βίον μονήρη. 

Παρθένος, ἀφωσιωμένος ιἾ ΓΗ 
(εἰς τὸν Θεόν). ' 

Παρθενία, ἀφο- 
σίωσις (εἰς τὸν ὦ πο κο! »ν 
Θεόν), 

Διεσκόρπισα, διέ- ἴα ὦ εἴας, 
δϑώσβᾳ, " ἷ 

᾿Επληρώθη ἐξανθη- ἡ“ ᾿ 5 ΠΝ 
μάτων {δέρμα}. κεν ὼς 

᾿ξάνθημα. 
αν 

συλ. εὐ λῇ» Α 

"Εξεχόύόθη, ἐξεχειλίσθη ταν ΐ 2: 

᾿Εξεπορδύθη.--
-Ἐξε- δ΄. .- Ὁ “ἃ 

χύθη. ἘωσΝ ἀκα} 

᾿Εκπόρευσις --- Εκχεί’ ἰδ ἡ 
λισις. ὅδ 

Θωρηκτὸν (πλοῖον). ξ: Ι ̓»- ξ “ς ̓  

Χθές. τσ 

Ηὐλόγησε. (Ξ: .) 4] ΠΝ ς 41} 

Παρὰς (ὑποδιαίρεσις νομί’ 2 ΝΗ 
σμάατος, {40 τοῦ γροσίου). ᾿ 

Πυρῖΐτις {μπαροῦτι}. ΕΞ Ὰ 

Συνηγωνίσθῃ, διηγωνίσθη, (ς ̓ Ε ἐς: . 

πυμογογισμὸς ἀγᾶν, Γ΄. τυ, 
Εἴδος ἱέρακος {πτηνόν ). μι Γ ικὐν 

Αἰμορροῖς. “αἰ γεονν 
Εἶδος ἁρπακτικοῦ {πτηνόν}, ὸὺ 

Ἔτεξεν (ὠΔ. (ῥα }υαμ ο ὴὺ 

᾿Επώλησα. () ἘΝ ξὶ 

Δέσμη, ϑεσμίς. ὅ. 

Οὔρησε. (5) ἐὼν οὐὺ 

ἐὐτερέβαλει, ἢ (0) ὅσ “ὁ 
᾿Επρόσεξε, ἐνδιεφέρ- 
θη, ἐνέταινε τὴν προ- 
σοχῆν, 
᾿Εφάνη, ἐφανερώθη-- 
᾿ΔΑπεκόπη, ἀπεαχῳρί- 

σθη 

(..) ἐκ ἐν 

(9) ὧν εὐἱ 



κὰν ΠΕ ΝΝ ΠΝ 

,., δ΄. 
λίμνη, δ,,.--Ξ 

Τύχη. ἘΜΡῚ 

᾿Εκόμπασε, ὑπε: .", ὦ . “, “ 

ρηφανεύθη κν. ΡΣ: κι 

ἦτο φαντασμένος, 

Ἔκαμε ἀτμούς, ΠΡῸΣ »Ξ 

Μετέβαλα εἰς ἀτμόν Ν υς »Ξ 
- Εθυμίασε. 

ἱλετεβλήθη εἰς ἁτμόν -- “- τὸς 3Ὡν 
᾿Εθυμιάσθη, ἐκαπνίσθη." πο 

᾿Ατμόπλοιον, πλοῖον. οὶ ΓΕ εὑσὺ 

᾿Ατμόῴπ. ἊΝ οὶ : - οὐ 

᾿Ατμώδης ΓΕ 

εΑναθυμίασις, δυσωδία. ΡῚ 

δ ροβόν ς ςςς ομ 
Κυκλάμινον {φυτόν). γ “- Ε " 

Δυσώθβης. ΜΡ ἘΝ »εϊ 

Θυμιστήριον. »". ξϑ "5 

Εὔα, ἔβλαψε, κός ες νῦ 
Εὐτελής---Ελαττωματικός, ωνρ-Ξ 

᾿Ἐξέβαλεν ὀφθαλμόν υαίϑεα ι ΡΨ 
πινος. 

᾿Ἐβασανίσθη, ἐμαράζω: .“, ΑΨ 
σε ἐμβλαγχόῴλησε, δ- δι΄ 

ΠΝ 
" 

Ἤτο φιλάργυρος, 

Φιλαργυρία. 

Φιλάργυρος. ες μΞ 
Ἤρχισε, ἔκαμε ΐ .Ἵ ΄ ΝΗ 
ἀρχήν, ἔναρξιν, ΕΙΣ τὰ πῷ Ε 

᾿Αρχή, ἀπαρ- γι - »ε.-» 

χῆ, ἔγαρξις. ἰο
 Φ.. δεΐλι ἈἉ νὰ, 

᾿Εκπορευόμανος--- Ἐκ- “ὦ Ὁ τ ἢ 
χειλισμένος, - 

Πελεκᾶνος {πτηνόν} .“ τς 
--Κύκνος, 

᾿Ετίμησέ τινα, ἐσεβάσθη. [5ε.«ὦ ἬΨῚ 

Τιμή, σέβας, ἐκτίμησις. 

Τετιμημένος, ἀξιοσέβα: ι΄: “: 
τος, εὐυπόληπτος. - 

᾿Ἔβράχνιασε. ΜῊ Α σ᾿ ξ 
Βραχνάδαι. 

ΗΠραχνός. 

μέσον ἢ κέντρον (οἰκίας), δι καὶ 

ἜΝ ᾿ 
"᾿Αμιγῆς, ἀγνός, καθαρός. πα 

Ἐξήτασε, ἠρεύνησε, , “ον κι, ὦ 
ἀνεξήτησε. "π᾿ : 

“ονεξήτησε, ΕΘΗ ἀμονΐω (κϑαφεὶ 

συνεσκέφθη. : " ᾿ 

ἽἜἜρκυνα, ἐξέτασις. οἷα Ϊ, ξι-Ξ 

᾿Εξετάζων, ἐρεωνῶν, δ. ἢ 
μαλετῶν. ᾿ 

Τόπος ἐρεύνης, κι αυΐίας, σι ᾶε κα 
ἐξευρευνήσεως. να σα 

Συξήτησις, φυνομιλία. ὥσιο 

Διεσκόρπισε, ἐσπατά- ἀκα α ἀν 
λησε --᾽ἰ Ἑξήτασε, ἐξη- -. πΞ 
ρεύνποε. 

᾿Ἔξεπλάγῃ, ἐτρόμαξαᾳ. ΒΝ δ 

᾿Ενεβάθυνε εἴς τι. »ρεᾶι εἰ οώ 

Θάλασσα, Ἢ Ψ ᾿γ 
πέλαγος. λ» Ϊ “ κυ 

Θαλασσινός͵ θαλάσσιος --- ᾿ 
Βόρειος. .ς,.»Ξ5 

Ναύτης,͵ ναυτικός. 2 

αυτικόν, Ναυτιλία, . »"“ 



ἜΡΗ 

᾿Εδημιούργη- «: .- ΠΝ σε, ἐπενόησε, Ὁ δ ΣΝ 
παρήγαγε, ἐκαινοτόμησε. 

Καινοτομία, ἐπινόη: ς΄ ΗΝ 
σις, δημιούργημαιι. ζ ζ 
Αἴρεσις. 

Τέλειος, ἀξιοθαύμαστος, “ 
θαυμάσιος, ἐξαίρυτος--- νυ 

(ὁ) ᾿Επινοῶν τι καινόν, 

ΡΒητορικῆ, δ ἢ ἐ 

᾿Επινόησις, παραγω- " τ 

γὴ, ἐφαύρσις, δἰ μα ̓; εἰ] 

Αἱρετικός, καινοτάμος, (ὁ) ἮΝ 
ἐπινοῶν, δημιουργός. ζ; : 

᾿Αντικατέστη- [ὅς 1κ] ἑκος κ 
σε, ἤλλαξέ τ  ο ῸῸΣ ̓  “ : ̓  
διά τινος, 

᾿Αντήλλαξε, συνήλ- ι.ω 11 
λαξε, Ἷ " ᾿ ν 

Δβτηλλάγη, μετεβλήθη. ΑΝ ἘΠΗ͂Ε; 

᾿Αντικατέστησε. ἘΥΒΕΟΝΝ ΐ (1. 
᾿ ΜΕ ι. 

ἡαράθεσιείγρμ) ΠΡ 
᾿Αντί, εἰς ἀντικατάστασιν, ΟΣ ὟΝ 

[Παντοπώλῃς, ον, 

᾿Ανταλλαγή, ὁμοιβαιότης. ἘΡ 

᾿Ανταλλαγή, μεταλλαγή. ἀοοὦ 

᾿Ανταλλασσόμενος (ὁ). ΚΛ 

Σῶμα. ΕΝ τον 

Σιτευτὸν (ζῷον), ἬΝ 

Παχυσαρκία, εὐσαρκία, μι 
πάχος, ν αν 

᾿Εξέπληξε (ἐξάφνια. πα Χ 
σε), προκατέλαβε, “- , 

Αὐτοεσχεδίασε (Ἀλό- 
Ν᾿ [1 τ »Ρ ι 

εἰν ΗΝ 
γον), ὡμίλησεν ἐκ δι δος ' 
τοῦ προχείρου, 

τ... ἐροῦ 

᾿Αρῤχίζων͵ 

ἀρχόμε- 
νος ----᾿ Αρχάριος. 

᾿Αρχικός, πρωταρχικός, 

. ἘΠ} 5 
ἐφάλο να ἔφα. νν. ἐσοὺ 

ὁ μο] 
Δημοτικὼν σχολεῖον. ἜΡΟΝ Ἀκο λλὰ 

Πρωτοβάθμιον δικα- ἀρ δε 
στήριον. ὌΝ 

᾿Αρχὴ, ρίζα, καταγω- ωοἶ, ἴω 

γή, ἀρχικὴ αἰτία, στοι- τ . 

χεῖον, βάσις. 

Πρῶτος, ἀρχόμενος, πῖνν 
ἡγούμενος. 

Ὑποκείμενον καὶ κα: ΠΡῸΣ Ἶαωο 
τηγορούμενον (γρμ.)} 

᾿Ἐφάνη---Ἐξζησε κα- “Δ ἶὰ 
τὰ νομάϑας. " 

Φανερός, δῆλος, καταῷανής. εὖ 

"Ἔρημος. ἢ ἀοὺ 
᾿Απαρχή, ἀρχή--Νομαδικὸός ΟΣ ἦν 

ου. ᾿ 

Βεδουῖνος, Ἅνλι τω ΕΝ 

Διαπσκάρπισε, Ὀιέστπαι: να, ΐ ΜΝ 
ΡΒ, ἐσπατάλησε, 

Διεσκορπίσθη, διεσπάρη. 5 Δι ἜΜ 

Ὑπεκφυγή. 3: 

᾿Αναμφιβόλως, ἀφεύκτως. ΓΝ 

Σπατάλῃ, διασπορά. ΒΕ 

Δεσποτισμός, αὐθαι- τω} 
ρβαία, τυραννία. “- 

Δεσπότης, αὐθαίρε- τι ἢ 
τος, τύραννος, Ε 

"Ἔσπευσᾳ, “π λοι πῖὺ 
προέφθασα, - “5: - οἷ» Ὡλτα  λὰ 
προκατέλαβε. Ν 

Πανσέληνος. ΕΒ “ξ ὡΝ 

᾿Αλώνιον. ΒᾺΝ “ξυλῷ 



δὰ --Υῇἢ-- λ! 

᾿Αθῷος -- Θερα παι» ἐς ἧς, 
θείς, ἀπηλλαγμένος. Ὁ Ε 3. 

᾿Αθώωσις, ἀπαλλαγή, ἄσυδο- -} " 
σία, πρόνόμιον, βεράτιον, ᾿ 

Δημιούῤγημα, πλάσμα. ιν 5. ξ. 5. 

- ἃ 

βαρβαρότης. Ὁ “ 

ὍὌνυξ (ζῴων, πτηνῶν), ΟἿ το 

Κατεσκεύασε πύργον, , 
ὀχυρόν, Ὁ ζ- 

᾿Εστολίσθη, ἐκοσμήθηγεΐ 110. ᾿ς 2 
(γυνή. ( ὡ 

Πόύόρνος, φρούριον -- “ἢ; 
Ζώδιον, ἀσταρισμόᾳ. π.. ς ζ 

“Αρθρωσις ἱ ἀρ " 
ἰδακτύλων) ἼΦΟΑΝ ἔσχο 

"Ἔπαυσε, διέκοψε, ἐ- ἢ 
σταμάτησε, ἔ -" ζ»" 

Δὲν ἔπαυσε, ἐξηκολούθησε. ς- ω 

᾿"Εκούρασε, ἐβασάνι- “τς, 1 
σε, ἐλύπησε, ἔθλιιψμα. ςζ- ζ-. 

Ἀθές, 4» οὐ : ἰ, 

Δριμύς, βάναυσος, (ὁ) " 
προξανῶν κόπον, θλῖψιν ζ"" 

᾿Εκρύωσα, ἐψύγη, ἔκρυο- ἦ να, 
λόγησε---- Ἐλίμαρε (διὰ ΤΟΣ 
«τῆς λίμαξε). , 
Ἔϊμυξεα, ἐκρύωσέ τι-- Ἐ πως 
Κατεπράῦδνα. ΔΕ ΠΣ 

«Ὁ ο 

πρύσ, (τὸ ψῦχος. 5. 
“ππππ  Μ.-ο 

Χάλακξα (ἢ), δ5....} 3} 

Πυρατὸς ματὰ ρίγους. , δι» ἈΝ Η 

Πάπυρος. (2. 

Ἔνδυμὰ μάλλινον, ΗΗ͂ ̓  

ψυχρός, κρύος. Δ ον 

(τὸὺὴ ᾿Απροσδόκητον λων φά!α 

- ᾿Αρχὴ, ἀπαρχή. ἜΘΗ 
Καταφανής, --᾿ Απροσδόκητος. κρον 

Γεριεφράνησ. ἴον ἔ ἴχ 

"Εξζησεν ἐν πολυτε- - ΠΕΣΔΉ 
λείᾳ, χλιδῇ. ἐλ τ 
Πολυτέλεια, χλιδή, ἄνασις. “ΕἼ 

(ὁ) Ζῶν ἐν πολυτέλεια, ὑψηλός, ἔϑ' 

"Ἐσπειρβ, διέσπειρΕ. ΓΝ ὗ ΒᾺΝ 
ἀ ὟΝ ὭΣ, 

Διεσκόρπισε, κατε: ἄμ τ γὼ 
σπατάλησα. ! 

Σπέρμα, σπόρος, γό- ᾿ Ἅ 
νοῦ --Σ πορά. ; 

Διασπορά, διασκόρ: νὰ 
πισις, σπάτάλη. "," 

Σ᾽ πάταλος,͵ ἄσωτος. "42. 

᾿Επεδαψίλευσε---Κα- δ οὐκ 
τέβαλε {προσπάθει' 
αν), ἀφωσιώθῃ, 

᾿Εξατραχύνθη, κατέ- 
στη ἀναίσχυντος, - 

Δῶρον, δωρεά--ἰ Αφοσίωσις, ε] χ 

ΜΜεγαλόδωρος, ἐλευθέριος. ὠ σἱ 

᾿Αναίσχυντος, ἀνυπόλη:- ἰπα  λ 

πτος---Τετριμμένος. ' 

᾿Εϑημιούρῤγησε, ἔπλασε. ἷν ̓ ἷν 

᾿ἩΗθωώθῃ ---Ἐθεραπεῦθη᾽ κυ ὐ ΜΕΝ 

ἬἨθώωσα, ἀφ ἦν 
᾿Εθεράπευσε--᾿ Απήλ" ᾿ -.3 αὐ ὦ εἶν 
λαξε, ἀπηλευθέρωσε, «- Ὁ}. 

Ὡ ᾿Ξ «- 

᾿θωώθη --Α πηλλάγη. Ἷ να οἶ .᾽ 

» 515} 
Θεραπεία, .3..7γ.}., 

Δημιουργός, πλάστης. “ς ὴ 



υδδν 

Φαινόμενος, ἔκδηλος, προέχων, 
ἐξέχων. 

Μονομάχος, ξιφομάχος, ἀγω- 5. ἰ.}, 

ε᾽ 

᾽οὺ 

νιστής, μαχητής. - 
Μονομαχία, ξιφομα- ἢ »2 2 ὦ 

χιὰ, 
᾿Ισϑμός, στενὸν ἽΝ ΕΝ 
πέρασμα. 3 τ 83: 

Πλευρῖτις (ἀσθένεια), Ν ." 

Λέπρὰ (ἀσθένδια). ΡΥ 
Δ ,.-: [Ὶ ΕῚ 

Σαύρα, ων. 

Διέπρεψε, ὑπερτέρησε. ξ. μὰς ξ 

Προσέφερε, μνγὐόο μεν ; 
ἔκαμε (δωρεάν, ἔρανον). ξ" δὲ 

Ἔξοχος, διαπρεπής, ὑπέροχος. ξ. ΜΝ 

Ὑπεροχή, ὑπερβολή, τελειότης, ΠΝ 
ἐπιδαξιότης. 

Δωρεά, προσφορά, -ἰο ; ἘΠ 
ἔρανος, οἷ τ ξ ἐν 

(ὁ) Δίδων, ὁ προσφέρων, ΡῈ, 
δωρητής, ζλ 

᾿Οφθαλμὸς (φυτοῦ). ἔ᾿" Ι; ζΖα ρ- Μ 

ψύλλος (ἔντομον), ὡ» ἐν; 

Σκνίῳ κν, σκνίπα χκ΄ὁ κ 
ἰἔντομον). Τλοσ" α 

Πληγοῦρι {σῖτος "5. 
τεθραυσμένος) ω Δ 

Ἤστραψε, ἔλαμψε-- αὖ εν 

᾿Εστολίσθη (γυνή), Φ 
᾿Εστόλισε---'Ενγούρλω- «Ἔκ ὼν 
σε (τοὺς ὀφθαλμούς), "5 ὅπ' Ὡ᾽ 

᾿Αστραπή, λάμψις. Φ3).7 “ΞΖ ὠ " 

Τηλεγράφημα, ζὡ, 

"ποίκιλε, ἐπλού τὸ} .- 

μισα, μα; 
Πλουμιστός, ποικίλος, οἱ κὦ 

τὐταὰ.. δ}, 

Ρίνισμα (σιδήρου κιλ.π.}. δὴ» 

Ἱψυχρότης. 55 ̓ Μ 

Ταχυδρόμος-- Τάαχυ- τ αν 
δρομεῖον. “λον 

Ἰϑθξις, ψύχρανσις. ν .“ 

5 ω ξ. Ων αν 

ΡΈΥ » 

ΠΕΡ τ 25. 

Ρίνη κν, Αἰμα. 

᾿Εφίππιον, σάγμα. 

'ποζύγιον. 

Ἦτο δίκαιος, καλός, εὐλα- “ὅς ἢ“ 

Βής, φιλαλήθης- Κατέστη τ΄ 7. 
βὐπρόσδεκτος, 

᾿Εδικαίωσε--- Ἐδικαιολ ό- Ὸ ι ᾽ν 

γῆσε. 
“Ὁ 

Ξηρὰ (ἡ) κν, ἡ στεριά. . 

᾿Αγαθοδργία, εὐσεβὲς ἔργον .-- ᾿ 

᾿Αθῳότης, υἱϊκὴ στοργή, καλὴ -᾿ 

πίστις. 
ἮΝ .} 

Σῖτος, κόκκος σίτου. ᾿ 5 ΕΝ " 

Δίκαιος, εὐσεβής, ἀθῷος, " " ἦι 

ἐνάρετοι---᾿Αγαθοκργός. ' 

Χερσαῖος, ἐρημικός͵ ἄγριος. ἘΠ’ 
“Ὁ οἱ 

"Ἔρημος, τόπας ἀκατοίκητος, ἀς 

᾿Αγαθσεργὸν σωματεῖον͵ 2. - - 
Φιλανθρωπικὸν ἵδρυμα. τα 

᾿Εφάνη, [ἐξεπρόβαλε), ΦὌ ΩΝ 
ἐξεπήγασε, ἀνεφάνη, 2. 
᾿ξεκένωσε (ἔκαμε 
φυσικὴν ἐκκένωσιν) 

Ἔμονομάχησε, 
ἠγωνίσθη, “ 
ΠΣ ΠΉΩΝΝΝ κλπι}ος Ὁ ; "Ν 

Περίττωμα, κόπρανον, ἢ » 

᾿Εμφάνισις, προεκβολή, ΕΥ̓͂, 
προφξξοχή, 



.ὙἈ- ὦν 

᾿Απέδειξε (δι᾽ ἐπιχει- ας, ν7 

ρημάτων, τεκμηρίων). “7 «το τὸ ἡ] 
᾿Απόδειξις, τεκμήριον, μφὶ 2. «« οἷα 1 

ἐπιχείρημα. τὐϑὶ Κ᾿ 5. 

ἼἜἜξεασε κν. ἔξυσε, ΜΝ 

ἐλέπτωνε. ἰρπι τ 
᾿Ηγωνίσθη, διηγῶ- Ἧ ι. εν ι 

γίσθη, ἐπάλαισε." ΟΣ 

᾿Ελεπτύνθη, ἐξέσθη.- --" 5 , -" Ἧ 

᾿Αντετέθη, ἀντέτεινε. φ.α τ 6 Ὁ 

Σπόνη, κονιορτὸς, χῶμα. «ν 

Μαχαιρίδιον, ξύστρα. δὲν 

Ἤρπασε, ἀπήγαγα, ἢ 9. ὅλ ΟΥ 

ἐσφετερίσθη. τ 

Εἴδος ὑφάσματος. """ 

Στολὴ, ἔνδυμα, ἐνδυμαᾶσία ἦν 

--σ΄ Ὅπλον. “ 

᾿Αρπαγή, ἀπαγωγῆ, σφετε- ΠΙΕΝ 

ρισμός. χ᾽ 
.} 5 -- 

"Ανέτειλε, ἕξ σα τὺ 

᾿Ανατολὴ (ἡλίου). 

ψ - ΝΗ 
Επτυσε. ι νειν, 

“ 

[Πτύρλον, ΟἿΣ 

Πτυελοδοχεῖον -ΕΑἴἶδος κο- ΡΗ 
χλίου (σαλιάνκου ; 

Διέτρυσεα, ἐτρώπησα, εἶ μιν ὧν» 
“Ἱ ιδ.- 

Διάτρυσις κν. τρύπημα. ᾿ κ᾿ 

: 

Τρυπάνιον. οἷν 

Κῆπας. ὑδίῳς εὐ... 
2 

Κηπουρός. ΕΙΝΝΝ 

Συγωφρυώθη--- Ἐγένετό τι ῥὰὼμς (ὦ 

προώρως. " 
Χουρμὰς ἢ καρπὸς “5 κᾳ .. ΒΒ). ἃ 

{πρώϊμορ), .» 4“ " ξζ᾿»“ 

.- ἢ ΠῚ ΒΒ.» 

δ᾽ ὦ 
-- δι" 

κάλυμμα προσώπου, ΝΣ σξ δ᾽ ̓  

κάλυψε {τὸ πρό’ 
σῶπον γυνή). 

᾿Αγριοδαμάσκηνον (μπουρνέλ- τ ὦ ὁ 
λα). 9. 

᾿ΕΝνονάτισε κάμηλος “Ὃν ι “ν 

κι Ἃ.π.} .π . 

ΕἸ]ὀλόγησε. νὼ ἶ ΙΗ 

Ἔγον ἀτισέ τις (ζῷον), Ξκ ΟἹ» 

Ηὐλογήθη, ἐζήτησεν “Ὁ τ - οὗ ὦ 
ὐλονγίαν, 

Αἰίμνη. ἂν ιξ ὅν. 

Εὐλογία. ΠΡ Τ ἥ ν 

Εὐλογημένος, εὐλονητός, ΠΡ 

Διαβήτης γεωμτ, ων 
ὄργανον). ᾿ “ 

: 5}. 

᾿Ηφαίστειον. ὑδ ἣ 

Σωνέστρεψε, Εστριμε 
σχοινίον κι λ.π. 

᾿Ηνωγχλήθη, ἐδοκίμα- 

σὲ πόνον, θλῖψιν, 
ἀηδίαν, 

ἘΣ ΟΣ, 

ἘΣΣΙ 

᾿Ενίσχυσε, κατεκύρω- ᾿ κὰι "αὶ 
σε, ἐπαγίῳσ. .Τ ᾿ 

Τρυπάνιον, ἐκπωματιστήρ. Ἅ.Εν 

Κατακύρωσις, παγίωσις, Ι “ ἱ 
5 

ἐνίσχυσις ἰσυμφωνίας), {.. 

κΆρειος Πάγος, ΠΕΣ 6. ;} κε 

ἀκυρωτικὸν 
δικαστήριον. . 

Κεκυρωμένος, τελεσίδικος Ἧ; ᾿ 
παγιωμένος. ᾿ , 

μι" 

Εἴϑος ἐπαινωφορίου. ΕΝ 

Πήλινον ἀγγεῖον. ιμ ἔν, ς ̓ - Ζ 
“ἃ κ᾿ 

Χρανικὸν διάστημα, στιγμή. ὟΝ 



.»-" “Ὗν-- 

“Ἥρως, ἀτρόμητος, (6) 
| Ξ.- α΄ ἢ 

ἀψηφῶν κίνδυνον, -' 

᾿ἘΕμειδίασα. φοαῦ , καλὴ Γ ὑπὸ “1 

Μιειδιῶν (ὁ] 

ἰλειδίαμα. 

Σεόμα -Πίπα (σιγαρέττου), "Ρ 

Εἶπε: {,ν.}05.} ὃ μη) μῶν ἘΜ 

Ἢ ἀνωτέρω φράσις. 4... “] 

᾿Εχάρη, ηὔὗ- Β' ΠΟ ΤΝ ὥ- 
φράνθη, 

Εὐηγγθλίσθη, ἐχαρο- λυ τ 
ποίησε, 

᾿Ανέλαβέ τι (ὑπευθύνως͵ ἽΝ ᾿ 
αὐτοπροσώπως), 2 σ' ἱ 

Εὐφροζσόνγη, χαρά, ἀγαλλίασις, μοὶ 

"Ανθρώπος, ἀνθρώπινον ΠΝ 
γένος, ἀνθρωπότης. ν - 

᾿Επιδερμίς, δέρμα, ἢ “ΑΙ 

Καλή εἴδησις, εὐφρό- - “5. 
συνὸν ἄγγελμα, χαρ- ἢ Εν 
μόσυγνος εἴδησις---Εὐαγγέλιον. 

Ἧ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγ' 
γελισμοῦ, δ γμμ} ἊΣ 

Εὐαγγελιξόμανος, εὐσγγε- ΜΕ 
λιστής, ἄγγελος καλῶν. 

Πρησαγγελίαι, προμηνύματα, ΑἹ 
προγνωστικὰ (σημεῖα) κοῦ 

᾿Αγγέλλων, (δὶ κηρύττων, ΠΕ 
κῆρυξ. τον 

᾿Άμεσος͵ ὁ ἄνειι διαμέσου, ε1 Ὁ 
ὁ κατ᾽ βύθεϊαν ἐνεργῶν, -" 

Ἦτο ἰλαρός, μειλίχεος, ,“΄ (ἔν 
χαρωπός, ωππλ 

λαρότης, μειλιχιότης, ἀλίὶρ; 

Ἱλαρός, μειλίχιος, χαρωπός ἡ μὴ 

δινωκα 

Πρωΐμος, πρόωρος, ΠΕΥΝΝῚ ᾿ 
προφανής, “᾿ 

Γαλῆ (ἢ), γάτα, οὐ.) Χ 2 
Ἔστρωσε, ἐξέθεσε, ΝΥ 
ἐξήπλωσε τι. “ Ι 
Ἧτο λιτός, κα κ΄ ΄, μ- ᾽ μ ΗΝ 
τέστη ἁπλοῦς, 

Ἕστρωσε, ἐξέθεσε, ἤ- . , ε ἶα, ; 
πλῶσε--᾿ἀτέστησέ τι 
ἀπλοῦν, εὔκολον. 

Ἡὐχαριστήθη, πὐφράν- ἢν, Χ-, ὦ ἢ 
Βη--- Ἐστρῶθη. “ὐ “ 

δῇ δν 
᾿Αριθμητὴς (κλάσματος), Δα... 

Ἰάπης--- Ὁθόνη (κη: ἰν΄.ἦ. σα ἡ» 
δείας) τξ - 

Ἐπὶ τάπητος {(ζήῆτη: σι} ὁρίων 
μα}, ὑπὸ ἐξέτασιν. ἐσ ᾿ ἐξ 

᾿Απλότης, ὁμαλότης, λοὶ 
σαφήνεια, λιτότης, 

᾿Απλοῦς, ὁμαλός, λι- ΜΙΑΝ Ι ας ᾿ 
τός, ἀπέριττοι--Χα-" τα 
βίβις, εὔχαρις, φαιδρός. 

᾿μαλὴ νῆ καὶ εὐρεῖα, ἼΡΝΝΗ 
πεϑιάς, τ 

Ἕκτασις (ξεδίπλωμ αἾ, " α΄. ὦ Γ »ιωκ 
στρῶσις (στρώσιμον) ' ἣ 
--ΕΕὐχαρίστησιςο, τέρψις, 
᾿Εκτεταμένος, ἐκταθειμένος,Ἠ 1, ὦ 
ἐστρωμένος.---Εὐχαριστημένος, να 
᾿“ὑπερυψώθη, ἀνυψῶθη .: .“ τ 

(ἠθικῶς). τα ὑω Ὁ 

Ὑψηλός, εὐγενής, ἐξαιρετικός, τωῦ 
Κατέστη ἀνδρεῖος, γεν- ι ως αὖ 
γαῖος, ἥρως, διεκρίθη 
εἰς ἀνδρείαν. 

οἴ ἀ ἢ ς πὰ Ϊ ᾿Επολέμησεν 
ἡρωϊκῶς. 

Ἀν 

ΣΝ 
᾿Ανδρεῖος, γενναῖος, , 

ἥρως, ἀτρόμητος. 

᾿Ανθρεία, γενν αιότης, 
ἡρωϊσμός, 



ας 

" 

Πτυπλοδοχεῖον. 

Κρόμμυον ἰκρομμύδι). μαι χα ΠΡ 

"ν ἼἜἜΘασεν ἀποτυπώματα, 
ἸχνῈ. 

᾿Ἀποτύπωμα. 
ΡΕΨΡῚ 

(6) "Ἔχων λεπτὸν καὶ χ΄. γ΄ μα" μα 

λεῖον δέρμα. 

“ΓἜταμε, διξσχισε--- 
" , . 

'"Ἔνόῃησα. δ: Φ" 

᾿Εμπορεύθη, δ. -ἢ ᾧ αἰ ὦ 

Τινά, μερικά, ὀλίγα 
(οὐχὶ πέραν τῶν 10} 

᾿Εμπόρευμα. 

ὅν ϑι ) ρος 

Νυστέριον, μαχ αἱρί" κι» ίωα.» Ἀυν “ 

ὅιον. ζ τς "ν- 
μα -.. κα Μ Γ ἃ ἢ " -" 

μι ἶνο μο ἐρῶν εμν 
Ἔβράδυνε, ἤργησε, ἐχρονοτρίβησε, 

.Ρ ν 

Βραβδύτης, ἀργοπορία, » ἴω 4. Δ, 

νι θρότης. ΄ 

πραδύς, ἀργός, νωθρός." σίακ οι κὶα 

πατέρριψέ τινὰ κατὰ τ: ἐσ 
γῆ). ῖ 

"εἴ ἐῶ εἰ σε σὰ; πρὶ 

κοίτη (ποταμοῦ), ἀμμώδης (γῆ). 
᾿Εξεπλάγῃ κν. ξυπάστῃηκε ᾿ : μὶῳ 

Περιεφρόνησε, ἠδιαφόρησε. " “ 

᾿ξήσκησε τὴν κτηνιατρι- ἰὼ. ἰκόοι 

κἦἣν--- Ἐπατάλωσε (ζῷον) “΄" ᾿ 

Παραμέλησις, ἀκηδία-- 

Προπέτεια, ἀναίδεια. 

᾿Αμελής, ἀδιάφορος “- 

-- 

." 

Προπετής, ἀναιδής ᾿ -᾿ 

(ξυπασμένος), 
Κτηνίατρος--Πατα κα ἷζ,»,» ὦ 
λῶ τῆς, » " ξ " 

."Φ ἁ “ 

ὃ ῥῶ 
κει Κτηνιατριμκή. 

--- Τλ .-.. 

"»" 

" 

ἌΝ 

-" 

-πτ 

Κατέστη βδελυρός, Δω ς αὐ 

ἐλεεινός, ἀηδής. δ: δι 

Βδελυρός, ἀηδής, Ἄν, ῳ κὰ 

ἀπεχθής. ξεν - 

Βϑελυρότης, ἀηδία, ἀεὶ 

ἀπέχθεια. " 

Ἔκορέσθη. ἐχορτά- ἦς, Τὰ ἐν 

σθη, ἀηδίασε. ἦ, 7 ΟΣ 

Κόρος, κορεσμός, πλησμο- “Ἶ 

νή, ἀηδία. 

Λωτὸς (φυτόν ΚΑλῃ 

Ἐκίνησε τὴν οὐρὰν κα, “αι νι μ΄ ἶαι 
(σκύλος) -- Ἔκο- τ"  " 
λάκευσε, 

Εἴδε, ἑκύτταξε, "Ἶ ΜΗ 
παρξβεήρησε. “ἘΣ ΞΘ 

Παρετήρησε μοτὰ προῦο: κι ἡωῳι ἢ 
χῆς, προσηλώθῃ, διεῖδε. τ - 
Ὅρασις, βλέμμα, κν. ,ἱ.,.᾿}. “-- 

ματιά. πος ᾿ 
ὁ) Βλέπων καλά, ὀξυ. ἢ καοὶνγ κρ 
δερκῆής, παρατηρητιμκός. ἐς π΄ 

Νοῦς, διάνοια, ἀντίληψις, δ, 
παρατηρητικότης. 

μι 

'Οπτική, ὀφθαλμολογία. οὖν μα! ἐς 

ἸΟπτικόι͵ 

᾿Οφθαλμός, “οἴ αι: Σ κοἱ; 

Περίσκεψις, προσήλισσιο͵ στ κῷἢ 

προσοχὴ, ἔρευνα. τ-΄- 
υἱ μτ 

“Ἡστραψε, ἔλαμψε, σαι 

᾿Αναλαμπῆ, λάμψις. ΜΕ 

ἱζατάσκοπος, πράκτωρῤ «οἱ τ 

(μυστικός} 
: 

, “ΩΡ 

Ἔπτυσε, ὑμᾶσ κ μα 

Ττόσιμον (τὸ). : Ἢ 

- , 

Πτύκλον. δίων 



ἄγου -ἴῇ -- 

νὴ 
“Ὑδροπέπων ἰκαρποῦζι}, δ: τ ὅτι 

"Ἔστειλε, ἀπέστειλε, ““ 

ἔπεμψε--- Ἡγειρε, ἢ 
ἀνέστησε (ἔκ νεκρῶν). 

“Ὑπεκίνησε, παρεκίνησε, 

Παθολόγος (ὁ). 

ὥθησε. 

Προῆλθε, ἐπήγασε, τ κᾶν ἐκλκ] 
ἐξεπορεύθη, “τ ᾿ 

Ἢ ἡμέρα τῆς ἀν κα ρ λδα 
ἀναστάσεως, ( ΝΠ ) - 

᾿Αποστολή. ἘΩΡΗΝ 

᾿Αποστέλλων, ἀπουστολδὸς".- ροῦν 
Αἰτία, αἴτιον, ἐλατήριον. 

᾿Απεσταλμένας, ἀπόστο- 
ἀος, ἐντεταλμένος. “7 

᾿Εσκόρπισε, διεσκόρπισε, λω ἮΝ 

᾿Απεμακρύνθη. ἀλου ἜΝ 

᾿Απεμάκρυνε, ἐξώ- ΝΜ ᾿ 
ρισε, ἐξωστράκισε. ον ἀρ 

᾿Απέφυγε, ἐγκατέλειψε͵ ἀρήκο ἀνὰ τ μιν ζυ 

᾿Απεμακρύνθη. “οἰ κικῖν ἐματ 

᾿Απάστασις, διάστημα, ὦ 

ζατάπιν, μετά, Εν 

Μετὰ ταῦτα, κατόπιν τούτου, 1.5." 
ἀκολούθως, δα 

Μακρυνός, ἀπομεμακρυσμένος. "μα, 
"ἢ ι ᾿ " άμηλος (ὁ, ἡ}. ὑϊ "ἀπ 

Διεγπόρπισε, ἐσ πατάλησε, οαο ὦ. 3} 
-., ἤλεὶ επτί, ἀλίγοι, τινές, μέρος 

»μάγματος ἀρσ, καὶ θηλ.} 

Κωγὼψ {(κουνοῦπι). 
»»" 

“2.»“- 

ϑν 

Παιριάρ᾽ Ἄν κον ΠΡ 

κμμοῖις 
οὐ 

Ἐξδιασι, ἐλήστευσε, 

ἥρπασε διὰ τῆς βίας. 

Βία, θράσος, ἐκβιασμός, 

αὖ - «ἅς 

Νῆσσα {πάπια). Δ..α 4 - 

᾿Επισκβπτήριον - Δελ- ἴω, 
τίον---Ἐπισταλή. ΤᾺ τ" 

Ἧτο ἄπργος, ἀπέβη 
μάταιον (ἔργον). ας: Ὡς 

κ Ξ Ϊ , 3 ᾿ μι -- 

Ἔρως, πρωταθλε τής. μμ.- 
6 

Κατήργηπσε, ἐματαῖ- ὦ τς 1" : Ξ, - 

σε. πχρήστευσα ἐπὶ» ας .» 
ἔπαυσέ τινὰ, 

Γενναῖος, ἥρως, πρῶ- 0} Η μ, 
ταθλητῆς. ω Ι - τα 

ῥιλαταίωσις, ἀκύρωσις, ΝΊΡΝ , | ΙΝ , 
ἀχρήσταυσις, κατάργη- υ . 
σις --Ματαιύτης, {τὸ τϑεῦδος. 
Μάταιος, ψεωδής, ἀγωφε- μὰ 2, .ὶ 

λής, ἄχρηστος, κακός. - 
᾿Αργία, παῦσις, διακοπὴ αἰ 

(ἐργασίας). 

Κατάργησις, κατάλμοις, ΠΗ. 
ἀκύρωσις, “ 

Τερέβινθος (δένδρον), τερς- Ἴ, 
βινθίνη. 

σδο τρῖν 

πεν 

᾿Εκρύβη---Εἰσεχώρησε. 

᾿Εφύδραρε (ἔνδυ-. ἢ “Ἴς εὐ 
ἐπὴν μα} --ἰΠεριέξωσε 

ΜΝ Ἔ Ως κοιλία, γαύτορ 

Πολυφαγία, κορασμός, χ “1: 
ἀπλπστία, - 

Κοιλία {καρ αὐ]. ΕΝ 

Φόδρα ἰἐνδυμασίας) -- ὅλα, 
(οἱλ "Εππιστοι, ἀκολοιθία. 

᾿Εσωτερικὸς, ὁ ἔστυ, οδὴν» ξ ονὺ 
κρυπτός, ἀπόκρυφος. 



Ἂ ἘΝ 

Ἔμεινε, παρέμεινε. δ ζ ἃν 

᾿Εσταμάτησέ τινὰ, Ἶ 
διεφύλαξε, διετήρησε. ὅ.ν: μ 

(τὸ ΚΣ πόλοιπον (τὸ) ἐν πομένον. ΟΡ 

“Ὁ παραμένων, ὁ διαρκής, ὁ αἰ’ ἂἰ 
ὥνιος {Θεὰς).--ὑπόλοιπον ἢ δια- ..΄ 
φορὰ (εἰς τὴν ἀρθμ.) 

Παραμογνή, διάρῤρκεια, ἈΡΗ 

Τόπος αἰωνιότητος, εἰλ.}} }}5 

᾿Επέπληξε, ἐπετίμησε 
ἔψεξα, ἔμσμψε, ἔτυψε, 

᾿Επιτίμησις, ἐπέπληξις, 

μομφή, τύψις. 
᾿Ηνψέρθη πολὺ ἐνωρίς, 

Πρωτότοκος (ὁ, ἢ )-- 
Παρθένος, ἄθικτος. 

(ἢ) Αὔριον, ἡ ἑπομένη 

ἀπ οὐκ 

υκ 
δυρκὸ ἡμέρα. ᾿ 

Τροχαλίας --Καροῦλι. 3 Ὁ 

Ὁ πρῶτος καρπός, (τὸ : ἱ 
προφαντόν). Σ ᾿ 

Παρθενία, παρϑανικότης, Σ᾽ κς 
ἀγνότης, θὰ, 

᾿Εφευρέτης, καινοτόμος, “- ’ 
γψεωτεριστήῆς. : 

ὅπ δίων 

"Ἔκλαυσε, ἐθρήνησε. 

Παρῤεἧεκίνησεν εἷς 
θρῆνον. 

Θρῆνος, κλαυθμός, ὦ 

Τόπος ὀδυρμῶν, κλαυθμῶν ΕΝ 

(ὁ) Κλαίων, (6) θρηνῶν, 2} 
(ὁ) ὀδυρόμενος, ἊΝ 

᾿Αλλά, ὅμως. Φ 

ΠΤΕΕΝΗ ᾿Εδοκίμασέ τινα. 

ων 

Σιύξυγος (ὁ, ἡ) 

᾿Απότιστος,͵ ποτισμένγος μόναν 

ὑπὸ βροχῆς (ἀγρός) 

ΠΟΙ 
. 

᾿Ἐξέπληξε, Ν τς ΝΣ 

ἐξάφνιασε -ῶς Ὡς τὰ 

Αἰφνιδίως, ἔξαφνα, ἀπρο- οι 
σδοκήτως. ." 

ἜἘμίση- ΠΡ μαι) ΠΝ ι ΠΝ 

σε, ἀπεστράφη κν. ἐσυχάθη. 

λῖασς, ἀπέχθεια, ἀπὸ: 1. - 5“ , “7 
στροφή, ἀντιπάθεια. ἰαλ υπτὩ" 

λισητός, ἀπεχθής, : .--" ,“- ᾿ς 
ἀντιπαθῆς, ον" Ξ τ 

Ἡμίονος (μουλάρι). ΒΡ “ξ μα 

᾿Ηδίκησε, παρανάμησε, ΨΙΝ ἢ ." 
ἠσέλγησε, ᾿ 

᾿Εζήτησε, ἐπεθύμησε. .-.} ὡὐπὴ} ΠΣ 

Πρέπει, δεῖ. ὡροὰ 

᾿Αδικία, παρονομίαι. νὰ 
τυρᾶννία, τ 

Πόρνη, μοιχαλίς. Ἶ ρα 

᾿ἘΕπιθυμέα, πόθος. ἈΡΉΤΗ 

ΓΙορνεία, ἀσέλγεια. εἰὰ. 

κε Ε 

(τὸ} ΠΠοθούμενον, ἐπιθυμία. Ἀπ 

"Άδικος, παράνομος͵ τύ- ἐὺ 
ραννος--ἰὁὦὁὲ ᾿Επιθυμῶν. εἰ." 

Μιαϊδανὸς, (φυτὸν). ΠΈΕΤΌΡΗ 

᾿Αγελάς. οἱ μὰν: οἷς ̓ 3.5 

ΓΙύξος (δένδρον). 5: ῇ 

Κηλίς, στίγμα, σημάδι--- ζ, Δ᾽ 
Τμῆμα γῆς. " 

Κορέος (κοριός}. 

Χορταρικόν, ἀαχανικόν. 



Ν᾿ οὐγ- ἄὰ 

Ἔφθασε.- Ὥρίμασε Α ΠΥ ΤῊΝ 
-- Ενηλικιώβη. “" ἀπ 

Κατέστη εὐφραδῆς, Α λ Η ̓ ἢν 
εὔγλωττος, ρήτωρ. ὡς 

᾿Επληροφόρησε, ἀνέ: ας, 
φερε, ἐγνωστοποίησε, ἐν ' ὧν ᾿Εμεγαλοποίησέ τι, ᾿ ι ἦι ἀν 
ὑπερέβαλε. 

φθάνων (δὶ.-ὥμιμυς - δ ἱ 
νηλιῳ ᾿ 

Εἴδησις͵, ἀγγελία, μήνυμα ἊΝ -- Δόσις ἢ μερὶς (ἀρκατή). ζ 
Εὐγλωττία, εὐφράδεια, ΦᾺ 

Ἢ ρητορική. Δ Ἃ 1} ἐ 

Εὔγλωττος, ρήτωρ, ἀν εὐφραδής, τ 
᾿Αγγελιοφόρος, (ὁ) φέρων ᾿ 1. ᾿ 

εἴδησιν. 

Γῳσόν. δ᾿ ι.ὰ, 74 ἐ-ῷ 

Μεγαλοποιῶν (ὁ), ὑπερ’ 
βολικός. τα 

"π᾿ - . 

“ἠεγαλοποίησις, ὑπαρβολὴ. ΠΡ 

Φλέγμα (τά). “ 0. -ξ ἮΝ 

“Αγονος (τόπος), 
στεῖρος, ἔρημος, ἜΝ ξξ ὌΝ 

“Ἔβρεξέ τι (ἐμού- “ 4 κ.,ζ 11 
σκε6), ὕγρανῥ τι. 2 Ἐπ ' ς 

.-Ὁ τ 

᾿Εθεραπεύθῃ, ΚΗ ̓ ν 

᾿Εβράχη, ὑγράγ- μ π πλ  15 ο 

θη (ἐμουσκέφθηλ -. μα ἘΞ: 

Βρέξιμον (τὰ), ὄγρανσις 11,3 1" 
{μούσκεμα). ἐμ. ΝΕ 

Θεράπεῖα. Ἢ 

Βρεγμένος (μου. 14. {11 
σκεμένος), 

Κατέστη ἠλίθιος, Μά πος “4 
μωρός, Ν᾿ “- 

Δοκιμασία, Ὁ, ΜῊΝ συφορά, νος δ ἄωΣοΝ 
ἀτύχημα, 

3 

᾿Αηδῶν {πτηνόν}. φο 
Σύγχυσις, ταραχῇ. με: 
ἀνησυχία, ἐνόχλῃσις. ΄ “ΝΕ 

᾿Εφάγη. 51} εξ. ες ν ει 

Φαεινός, καταφανής, φανερός. εἰ 

.Ψ --,-« “" 

Χουρμὰάς (ὁ). Ὧν : κὼ 

Κατέοτη βλάξ, κου: αὐλὸν ᾿ αὦ 
τός, μωρός. " ᾿ 

ΑΝ 5 ΒΝ" « Τόπος, ᾿ς ΟμΔο το, ὅθ ὦν 
βὰ, πατρίς. 

Δημαρχία, ΤῊ ὑπ ς: ἂν ὦ 

Βλακεία, ἠλιθιότης, Ξ ΜῊ 
νωθρότης, ἀπάθεια, ᾿ 

Βλάξ, μωρός, ἠλίθιος. «15] 2. 

Ἕλξίνη (φυτόν). ᾿ ὁ ὦ 

᾿Ερωδιὸς {πτηνόν} ἀμαν 

Ἕστρωσε διὰ αι ὐ κῶν ̓ μὰν 
πλακῶν, 

Πλάὰξ κν. μπαλάτι.. Δὰν 

Δρῦς ἰβαλανιδιά), ὡ- ΜΗ 

Πλακόστρωσις. 4..}; “ξ υλοΐ 

Πλακοστρωμένος (τόπος), μι 

Και τέπιε. ΡῈ ΝΣ ὯΝ 

Κατάποσις, τὸ κα- ΣΝ δ᾿ 
ταπίνειν. 

Ὑπόγομος, νερο- ᾿ ἜΠ 

χύτης, ὀχετός, τὴ 9 ὦ ᾿ ; 

Οἰσοφάγος. ΟῸΝ "ξ ρ» λον ΡΝ 



» ΠΝΝ 

Κτίριον, οἰκοδό- 
μα -- Οἰκοδο- 
μμκή, τὸ κτίσιμον, 

Συμφώνως πρᾶς, ὅσον 
ἀφορᾷ ἐπὶ τῇ βάσει. 

ὅλ, εὐτον ᾿ ῷ 

Κτίστης. 

κρᾶσις ἐἀνθρὼῶ που}. πα λ 

κατάστασις (σῶμα- ΜΕΝ - ἘΝῚ Ἂ 

τος, σχῆμα. 
2. 

γἱκότης. δ ἢ , 

Κτιστός, ἐκτισμένος --- .5. απ 

"Ακλιτον (εἰς τὴν γρμτ,) 5 
μι ἡ“ κ ἢ 

γἱοθετῶν (ὁ]. ὡϊς.3. 

Ξ " “Ὁ 

γΥἱοθετημένος. (φταλιῖῦ,ε 

᾿Εξεπλάγνη κατ ᾽ἐ ἔ Θ 6“ πὸ 2 5 
πλάγη (ἐξαφνιά- Ἰποκ εἷ πεν. Α σα ἐδ 

σθη} 

᾿Εξέπληξα, κατέπληε “Ὁ. ““ 

(ἐξάφνιασε) - Ἔσυκο- ἘΠῚ τι , 

φάντησε. 

᾿Εσυκοφάν' , Υ όῳ αἴσω, 

τησε, διέβα- "νον ΜΞ κ͵ὰν 

λε ἐψεύσθη. 

Συκαφαντία, δι - ἃ τ ἀξ νὼ 

αβολή, ψεῦδος --- Ἐπὶ ́  Ω
ν ἸνΝ 

Κατάπληξις, ἔκπληξις. 

ΣΝ, ξτς ) ὌΜῚΣ ὌΝ πὸ 

Ἐχάρη, ηὐφράνθη, 
᾿Εχαροποίησε, ηὖ- 

ῴρανε, ἔτερψε. 

Χαρά, εὐφοοσύνη, 
τέριμισ-« Ζωηρότῃης, 
ὡραιότης, 
Εὔθυμας, Φφαι- 
ρος, διασκεδά- 

5" - .- Ὁ - 

τ το. 
στικὸς, τέρπων. 

τστημένος, χαρούμενος. -ππὸ 

ἜΛλαμψε, παρέβαλε, ὅπε- 
ρίσχυσε, ἀνεδείχθη, ἐλαμ- 
πρόνθη. 

- 
- ἃ ---᾿ «ον 

ὌᾺΣ ΕἸ 

π ΓῚ ι ἘΠ Ὃ ἊΝ 

“ἢ ΒΒ." 

εἰ}: ἤσστς 

-Ὁ αἱ 

ΡὭ ".;» τ. 

αὶ 

᾿λιθιότης, μω- 
ρυλογίαι. 

Παραιτοῦ (ἀ πρόσωπον ρ.): 
μα} --Πλὴν, ἐκτός. 

πρόσταλλος, 

-. - - ΩΡ πὶ 

Δ“ὡὦἕλο: ΓΕ 

ΓΝ 

ΕΥΕΝ 
Ἔφθάρη ἔνδυμα) 

κν, ἐπάληῶσε, σὴς “ ὦ 

Δοκι ασέα,ς “ τι 

ἫΝ ῃ 
᾿Εφθαρμένος, πε ἐπαλαι- 

ὠμένον ἐπαληός). 

λάλιστα, ναί, βεβαίως, 

Προσεκτικός, ὁ ἔχων τὸν 
νοῦν τοῦ, (ὁ) προσέχων, 

ΓΓροσοχὴ, φροντίς, νου- 
νέχεια. 

ΆἌκρον δακτύλου, 

Θυγάτηρ, κόρη, 
κοράσιον, ἀτξσε 

ὙὙπνώτισε, ἐνάρκωσ ἐ- “ 
κοίμησέ τινὰ (διὰ τ δ Εν ἐδ 
κετικοῦ). 

ε 

Ὑπνυωτικόν, ναρκωὠτικῦν. 

Κεφάλαιον, ἄρθρον -- -- 
Σημαία--Τέχνασμα" “5 8 

'Εμπορικὴ πόλις ἢ κέν- Ν᾿ 5.- 

τρῶν ἔμπορ. Δ.καὶ 

Λεπτοκα’ ᾿ν - 5.2 

ρυά (φουν. 59. οἷοι "ἢ ΑΝ «λομοι 
τουκιά)-- Σφαῖρα ρον ,, 

Τυφέκιον ---Βεανδτία {πό- ἐλ 1. 

λις τῆς ᾿Ιταλίας} - 

Παράμεσος (δάκτυ- ἜΝ ᾿ 

λας). 
-᾿ ᾿ ζ: ν 

Ἵον, βιολέττα ἄνθος, --- 

γῷ Ε 

καφές {π “- ων 

Ἔκτισε, ὠκουομησε. ος π ΤΑΝ {ςτὸ ! 

Υἱοθέτησέ τινα. ὡρχου (φτοῦ 



ἂν -- ΤῸ -- . 

"Ὑπερέβαλέ τινὰ : , 
[εἰς ὥὡοαιότητα), ες, “. ἘΝ ἐ ν 
ὑπερηφανεύθη διά τι, ἐκαυχήθη. 

᾿Ὡραιότης, κάλλος, λαμπρότης, ἐμ 

Ὥσοαϊῖος, Ἀασμπρός, ἰ “ 
Φωταυγής. δι ἜΝ 

Ἕπαρσις, ὑπερηφάνεια, (1.2 
καύχησις. οἰδὶ κα 

᾿Επέστρεψε͵ ἐπανῆλθε, , κυ Ν᾽ 

Παρέμεινεν εἰς τό ἔα πὦςΖ ἢ ὧν 
πον (κατέλυσε). Ἰ,. ὌΤΗΝ 

Περιβάλλον, οἴκημα, “" ΄, ΟΝ 
ἐνδιαίτημα. 

"Ὑποδιήρεσε ἢ ἐτακτο- δ .« 
ποίησε (βιβλίον εἰς “τ΄ .23 δμ κα 
κεφάλαιαλ 

Θυρωρός, μον 

Θυρωώρδίον --.ΟΑὨΛεγάλῃ θύρα, αν 

βάμμα (ἡ), χωνευτήριον, ΔΑ " 

᾿Αποκάλυψις {μυστικοῦ).-- τ 13} Ι 
᾿Απόλυτος ἐλευθερία, τς." 
ἄδεια, (τὰ) ἐλεύθερον, 

᾿Ελευθαρόφρων, ἀχαλίνω- κα 

τος, ἄσεμνος, ἀκόλαστος, ὑπ "» 

᾿Ακολασίᾳα, ὦ» .]} 

Εὐρὺς (τό πος)---Μεγά: ᾿ 
λῃ ποσότης ὕδατος-- 5.5 ΕΚ ἀεὶ 
Αὐλὴ (οἰκο) 

, Β᾿ 
Θεμιτός, ἐπιτρεπόμεαγος, κοινός, εὶ ὦ 

"Εκουράσθη --- Κατε- ἢ 
πβαὔνθη, καθησύχασε, ζ.2. ᾷς (ξ 3.5 

Κατεστράφη, ἠφανίσθη 
--Κατέστη ἄἅγογος (γῆ). - ἐνε)ον 

᾿Αγονος͵ χέρσος ἀκατέρ- “ 
γαστος ---Διεφθαρμένος, ΠΝ Ὁ" 
αὐτιδανός, 

᾿Ακαλλιέργητος (γῆ), χέρσος, 

Προῦ ἃ " 

"»" 

᾿Ανέπνευσε δυσκό. 

Κἀτέπλῃηξα (ἐθά σ ἷν ἡξε (ἐθάμβωσε) , . 
--᾿λ᾿Επλούτισε. ἀ» τ. 

Λαμπρός, ὡραῖσς, θαμβωτικός, |, 
θαυμάσιος---Πρόδηλος, .»Ἐ" 

.Ψ᾿. »ὰπ- 

᾿Αρτηρία, σεὶ 

Εὐταλής, μάταιος, ἄχρηστος, 9 “55 

κίβδηλος, ψευδής. Στ, 

Επεφόρτισεα, ἐπεβά- .. . π΄ ἡ, 
μο ἐ γα μοι δὶ, ἀκ ρ ἄς 

Βαρός, ἀφόρητος, κατά- Ἰμαὶ 
ΘΑκπττικός. 

ΡΝ Κατηράσθη, ἐτιμῶ- 
ρβησε --Ενκατέλεν: 
ψξ τινα (ὁ Θεύο), 

᾿κεσία, παράκλησις, ἰρὶ 
'Μέτης. με 
᾿Αστεῖος, δύτράπε- “ ΕΙ 

λος. ΕΝ ᾿ Ζ ἘΡΆΤΕ 

Κατεστησέ 
τι ἀσαφές, ΩΣ μϑ ἐνεῖὶς ἐργ » 
ἀβέβαιον. 

Βόσκημα (ζῷον). ο΄ οὶ" εἶκε 

Γενναῖος, ἥρως, ἜΡΙ 

κτῆνος, ζῷον, ἐν ς ἴα. 

ῥλαῦρος--͵Οονόχρωμος {σκέ:- “ 
τος}-- Ἐλαφρὸς (ἦχος (. 

᾿Αντίχειρ--Αὐσάφπια, 

ἔτι τ 
-δ8 

"Ὁ 
᾿ ν ᾿" ΕΒ: «ΚΓ 
ἁ, ΕὐρδΒιῖα εἰ] ξ 

ἀβεβαιότης, 

“Αγνώστος, ἀσαφής, 
ἀόριστος, σκοτεινός. 

αὐλὸς ναὶ 

Κατεστη ὡραῖ- 
ος, περικαλλῆὴς͵ 
λαμπρός, 

“π΄ -: .- Βα» »" 

2 ππ λεοι"ς» 



εἰ στε ΕΣ 

Οἰκία, οἴκημα, κατάλυμα, λ 

ΜΚατεστράφῃη, ἀπῶ- δ - κα 

λέσθη, ἠφανίσθη π᾿ δὰ σας 
ἐχάθη --- Ἔϑυσε (ἤλισε). 

'Ἐκτός, μόνον ποῦ, 
ὅμως, ἀλλ΄ ὅμως. το 

Καταστρέε-: 11,57 5. 

πτικὴ ἢ ὁ- τὰ ΠΕ ΤΣ 
λεθρία ἔρημος. 

Κατεστραμμένος, ἠφανισμένος. ΒῊ ἱ 

-- ΕΗ κα 

Καταστοοφή, ὄλεθρος, 5.90] 

ἐκμηδένισις. : 

᾿Ολέθριος, φθορεύς, ι 
καταστροφεῦύς. μ- 

᾿Αλώνιον. 25 ΝΙΗΝ ἔσο. 

Σπημαία͵ λάβα- 
ρον. ἘΝ . εὖ 

"Ἔβαψε, ἐλεύκανε, ἐ . 
κασσιτέοωσε (ἐγάνω- ἤν ᾿ 5. 
σε)---Ἐκαθαρόγραιθε (γραπτόν}. 

Κατέστῃ λαυκός͵ ας :, τ 
ἐλευκάνθη. Ὁ Ὁ υὐατοἿ 

Λευκότης, (τὸ} λευκάν {χοῶμα) 
κν, ἀσπράδα -- Εἶδος ἰχθύος, π΄ τ 

'Ωὐν ---Ὄρχις (ὁ})-- . ἡ " 
Κράνος, περικεφαλαία." ξ.: 

᾽ῷοειδής, ἐλλει- ͵“ ἜΝ 
ψοειδής, φρο». ἢ 

λεύκανσις (ἄσπρισμα), ΝΡ 

κασσιτέρωσις--- 'Αντι- 
γραφὴ (γραπτοῦ). 

᾿Αντιγραφεύς --Κασσιτερῶ- ,5 “Ὁ 
τῆς--[Γ ναφεύς, Ἀλεωςζαντής, “Πα 

'Ὡοθήκη. γι 
᾿Επώλησε, δ: εἰδὶ τιν 

Ὑπέδαιξαν ἢ ἐξέλεξεν 
ὧὡς ἀρχηγόν. 

᾿Ἐξέθεσε ἢ ἔθεσέ τι 
πρὸς πώλῃσιν. 

εἰν 

τ εὐ 

.-Ὁ 

ΕΝ 
ἡ} ἠδ 

γι ιξ ΕΚ 

Καταστροῷι ἤλεθρος, 

Κόλασις͵ Λβης. 

ἱζίριτζος ἐπτῆ- 
νών). 

᾿Οχλαγωνία, θορυβῶ- . 3 
δης συνκέντρωσις ω 2" 
(ἀνθρώπων). 

Οἰκογενειάρχης “᾿ς Δ ὦ ,(," τ 
(πτωχός, .΄..22 κοὐ Σὶ 

Δάττυλος, ἵντσα 5." 

[μονὰς μετρήσεως) “: 
᾿Οργυνὰ (τὸ ἄνοιγμα - » 
τῶν δύο χειρῶν). εἰ» ζ δὶ 

Γενναιϊιόξωρος, ἐ Ψ κΡ 

Πορθϑθμός, ᾿ηἰξ Μμ 

᾿Εσάλπισε. ὦ "»» ξ ἘΝ 

Σι ἀλπιγξ, κέοας μοῦ- « " .»7, 
σικόν ὄργανον) -- δ᾽» ᾿, ξιςΣ: 
Στόμα (εἰς τὴν κοινὴν γλῶσσαν). 

Συμφορά, καικόν, μμ ΒΝ 
ς δ. εἶν ἀδικία, 

Οὔρησε, ΑΝ Ἢ 

Οὖρον (τὸ). ἢ ΠΝ εὐ Ρ 

Οὐροδοχεῖον. ὅ μῳ 

Νοῦς, καρδία, σκέψις, Ν᾿ “ν 
προσοχή, ἐνδιαφέρον. : 

Γλαῦξ (κουκουβάγια), ρ , “ ὁ »" 

᾿Απόστασις, διάστημα ΝΞ ΕΣ 

--Διαφορά. ὡμ ὦ » 

᾿τέα (δένδρον). 1» οὐ 

Διενυκτέρευσε, 
διῆλθε τὴν νύκτα 

Οἰκία, οἴκημα, .. 3} ὦ «« 
ἐνδιαίτημα Φἰ θῶ. - και 
Στροφῆ, στίχος (ποιήματος). 

1 , Ὦ  .. 

αἰ μῦ ἐθαα 



ἀθ0-ὦῷ 

Μὰ (δὄρκου), Μὰ τὸν 
εὖν. ΄ 

"Ανεστέναξε, (ως, ἀν 

414 οὐ ᾿ εὖ ' 

Ὁ Ὁ εὖ 

(οὐ )ουϊ 
κιβώτιον (ξύλινον), 
φέρετρον, κιβωτός, 

(.3} 

ΝΟ 

ἜἜτρτε δίδυμα, 

᾿Εστέναξε, ἐγόγγυσα. 

Μετενόησε. 

᾿Εστέφθῃ. ( ξζ᾽ )ε ᾿ εὖ 

5τέμμα, κορῶνα. ὀρ " εξ 

Κιονόκρανον, 

Διηγέρθη, ἐξηγέρθη. {.}} κοῦ 

(ἡ) Φορά, στιγμὴ 
ίχρον. διάστημα). 

Ἔνίοτε, κάποτε---Απαξ. Ἑ ΠῚ 

Ἔρρευσε, ἀχόρηις, (γι ἐ 
᾿Επεθύμησα, ἐπό- ἢ αἱ ἀμ οι 5} θησα, ἐλαχτάρησε (9. 2)εθ!ι5. 5, εὐῦ Ἑπόμενος, (6) ( κ᾿ ) ων ἐδ ὧν κατωτέρω, 

(γεν αρι 

᾿Εδόθη τινί εὐκαιρία, 
δικικίωμα. 

ἘΡΣΊΣΕΙ 

ΓἜρρευσε, ἐχύθῃ, 

Τέλειος, ἔντε: 

λής, πλήρης. 
Ὑπερηφανβύθῃ--- κλνμ πὰ 
᾿Επλανήθη. ί Ὁ ) ΑΝ οἷ 

Κατεστράφη, ᾿μμ ὟΝ 

Συμφορὰ εἰς σέ, ων ἧ; 

᾿Αποκατάστασις͵ τάξις, ΠΕΙ͂Ν 
ἡ ταἀκτοποίησις, 

-- να... δι 

Πωλητής. ἫΝ ξ ων 

Πώλησις, ὧ 2 δ 

Ναός, Συναγωγὴ, ἐξ Ζ κι 

Πωλημένος͵ (ὁ) πωληθείς, εἰὦ 

᾿Ηγορασμένος. ΕὉ.-- 

Διαβήτης (ὄργ. γεώμτρ.) "ὅς: 

"Ἔθειξεα, ἀπέδει- 
ξε, διασσαφήνισε, 
ἐφ ἀνξρωσε, 

᾿Απεοχωρίσθη τινάς, 
ἐγκατέλεαιψέ τινὰ, ἀ- 
φῆκέ τινὰ-ἾΗτο διάφορος. 

Διεσαφηνίσθῃ, ἀπε- ΗΝ 
δείχθη, κατέστη εὖ"  Ν π 
κρινής, σαφής, καταφανής. 

“ἢ “. 3 πΝ 
οὐ κῶς ἐς κύὰν 

οὐ ἐοὶ 

Μεταξὺ, ἀναμεταξύ, νι 
ἀνάμεσα. πὸ 

᾿Ενῷ, ἐν ᾧ χρόνῳ, καθ᾽ ἦν .5α 
ὥραν. εν 

δήλωσις, ἔκθεσις, ἀπόδειξις, ΜΝ 
ἐπιχείρημα, εὐγλωττία, δια. ἐπὰν 
σάφησις, 

Ἡ τέχνη τοῦ ὀρθῶς . 
ὁμιλεῖν, ρητορική. ὁ} ῥ 

Πρόδηλος, κατάαφα- ἐπι ἢ 
νής, φανερός, σαφής. 9. .}0 

Προίξ κν, προῖκα. το 

᾿Απόδειεξις͵ τεκμῆ- Πα ἜΝ 
ριον, ἐπιχείρημα. ἘΠΡΕΥ Ὁ πὶ 
Διαφορά, ἀντίθασις--- Χο εὐ; 

Ψ ας, ρισμὸς, ἀπομάκρῳνσις, 

διακρίνων (ὁ), διχσαᾳφηνί- ' 
ἴων (ὁ) --Σαφῆς, φανερός, 2:27 ὧδ 
πρόδηλος. 

Διαφέρων, (6) διάφορος, οἷα 



'Εμπορικὸς (ὁ), 

Ἔμκορος [ὐ}. 

᾿ξ 

», 
“Εμπροῦσθεν, ἀπέναντι, οἷος 

Ἠλακζονεύθη---Ἐ πι- ΝΞ 

εσε, ἐτυράννησε, (ΔΘΑ Ξ 
Κατεσκό- 
ΠΕ. Ε, 

᾿Απέκτησεν 
θα γένειαν, 

ΓΙδριαφέρθη. (ὁ » Ὶ δ» τ γε 

Κατέστη τοῖ- 

λος (κούφιος). (---5υ5)).-Ὁ »ωὖς 5 μα 

Κάτω, κάτωθεν --- Ὑπό. " μ2...55 

᾿Εβελτιώθη, ἐκα: 3 5 τ 

λυτέρευσε (ω- ἘΝ ΝΥΝ 

Δῶρον πολύτιμον, ΠΗ ΠΣ Δ 

τιμαλφές, σπάνιον, 

Ἔδώρησα, ἐχάρισε 
(πολύτιμον δῶρον). «σαι ̓ υὰ το 

Μουσεῖον (τό 

τοῖς σε γρεν ταν Ἐε 
οὐτῶς, διηύθυναν ὡς ἤθελε. 

᾿Επωφπλήθῃη 
᾿ ᾿ ν μ᾿ - 

(εὐκαιρίας). (ὦ»:) ΠΈΝΕΝ ὐνααο 

᾿Ἀνάκλιντρον Ὡρεῖίσῷ ἫΝ 

ν΄αυὰ πές, ψγει.- 
βέινι ἡ) -ττιΕδρα, καθέδρα, θρόνος ---ἶἰμα- 
τ ΒΘ ΚΗ. 

Ἢ παρΉβη (επές 4...) τι πο 

Ἐκρύβη. (ὁ) τὸ πε: 
Ἔλ »ΟΝ 
πουσίασς, [“ν5} ἀλρσίες ἀκ’ 
ἔμαινεν ὀπίσῳ. 

᾿Ηκολούθησέ τινὰ, αἰεθς: 

εἶ 

δἰ ἱ 

Ἑπηκολούθησε, 

᾿Ηκολούθησέ τινα, 
συναμορφώνθη --οἶΕξα: 
τέλεσέ τι τελβίως, 

Παρηκολούθησέ τι μ- 
τὰ σπουδῆς, ἐμελέ- 

ΕῚ “πα ι ῃ -» 

τησε, 

Συνέβη τι διαδοχικῶς, “..:." .- 

ἀλληλοδβιεδέχθη. ἐδ ᾿ ἐϑ 

(ὁ) ᾿Ακολουθῶν τινὰ, 
ἀκόλουθος, ὁπαδός. εὐἷος 

4 5,1 ; ᾿Επακολοῤθημὰ, συ- 
νέπεια, ἀποτέλεσμα. . ῳ 

(ὁ) ᾿Ακολουθῶν, ἐπό- 
μενος, ὁπαϑός -- (ὁ) δϑ εῶν 
Ἔξ αρτῶώμενος, (ὁ) ὑπαγόμενος. 

Διαδοχικῶς, σ᾽» ἣν μι ἱ ̓ ἴς ι: 

γεχῶς, ἐν ἀλλη’ 
λουχίᾳι. 

Διοοο χὴν ἀλληλουχία, δ: ι- 

“ἀλλόπάλληλο,  0Ὸ ὦ 
Καπνὸς (ταμπάκορς). ΟἿΣ ̓ δὶ 

Ἤτον θαι γεν τα οὐδὲ 
Αἰαααραοθας, οτος οἱ 
Ἠρτυμένον ἰφαγητὸν πεν 

“Αχυρον. .Ὲ] 

᾿Αλληλοδιεδέχθη. (Ζ ΑΙ 

᾿Εχασμήθη (τὸ ") ΠΝ τ ὡν 

: ωμπορρύθη. μωΐ΄- ΩΝ . αν, ἰ ΜΡ 

᾿Εμπόριον (τὸ), δ᾽ ,υὲ 



ωτ 

Ἔ θη, εἦ1γ 1713", (ἽΣ 
ἐξηυτελίσθη, (5) ἡ 15 

᾿Εμέμφθη, ἔπετί- ἐ τῆς “π Νὰ 

μησαᾳ, ἐπέπληξ. (,,39)» Ἄἀκν 

᾿Επτώχευσε, ἐδυ- 

στύχησε ---Ἦτο 

πλήρης χώματος (τόπος) 
Κατέρριψέ τινα “Ὁ ΝΞ ΞΕ 

κατὰ γῆς. Ἔρ. “τ᾿ ΕΣ -ϑίωο 

ριψε χῶμα κατά τινος, 

ῶ ον ας , ᾿. Χῶμα, κονιορ ἫΝ Ί ΕΟ: οἷ; 

«τω 

τός, 

Σιὑγχρόνος,, ι΄ " ΠΝ Ν 
συνομῆλιξ, π᾿ 7 “5 ΠΡ Ὁ) 
φίλος, σύντροφος. 

ἜΝ ΞΕΕΣ 
Γῇ --Νεκροταφεῖον, Ὡς 

᾿Ενδεής͵ πένης -- - 
Κανιορτώδης, “-.- 

Ἔκαιροφ:»- κυ ας 
λάκτησε. (υα.) μῦν ἐμὶν 

᾿Εκάθισε ὅῆς ὥσς 
σταυρόποξβητί, ί 3 ) 29 

Κληρονομία, κληροδότημα, ἘΠ Με 

᾿"Επεξζοπάρησε, ιΡςιι ᾿ς 
ὦδθι πόρησε.-(υτ κα; ἐμ» ̓ 

Ὥμοίασε μὲ ἄνϑρα (γυνή), 

ΣΌΣ, Μιετέφοασε, διηρ- 
μηνει σε, 

Ιλετάφρασις, ἑρμηνεία, ἀν 

νεταφραστής, ἐκλη»᾽ Σ 
διδρμηνδῦς, ἤ.-" οἷν - 

ἜΒλΙβη, ἐλυπήθη, Ὡ - 
ἐστεγοχωρήθη., ΣᾺ ᾿ ζ: 

᾿Ελύπησε, ἔθλι- ΄ Ἢ τὰ» ὰς 
ψε τινα. ζ͵) ελεῖς 

Λύπη, στανοχωρία, ᾿ ἶ Δὶς 
Βλῖψις, ζ.1 5 5. -; 

“Ὡπλισέ τινὰ ἊΝ ᾿ς, 
δι΄ ἀσπίδος. μα ρρυ; 

- ἦν... 

ἐν 

᾿Εσώθη, ι, Ἴ.- Ἴ.(Σ 
᾿ ἐλυτρώ- (.....».) υγαλστὸ ος γα 
θη, ἀπηλλάγη, διέφυγε, 

᾿Επλάσθη τις Κα' κ 1 ϑονν υἶοοΣ 
τὰ τὰ αὐτὰ χα- (5.5) δρῶ ομλς 
ρακτηριστικά τινος͵ εἴχε τοὺς αὐτοὺς 
τρόπους μέ τινα. 

Ὑ πεισῆλθε, Β ηωκ ᾿ς π͵ ἤιῸ.π 

ἀνεμίχθῃ, (λσ (μα 
ἐνδιεφέρθη. 

᾿Απεσόρθη τινάς, 
ἀπηλλάγη τινός͵ (σις 
παρῃτήθη τινός. 
Ἔδθεσεν ὅριον, σύνορον, ....5ὲ Ἢ ι »Ξ 

Εἶχε δυσπεφίαν. ΜΡῸΤ ο-ϑὸ "--Ξ 

Συνῶώρευσα, εἶχα ΝῊ “ον 
κοινὰ ὅρια, ὩΣ ; κοῦ 
᾿Επροξένησε δυσπε- .. . 

ψίαν (τροφή). πε! -" ̓ 

᾿ ἐ ἀ 5 .- 
Ὅριον, σύνορον. ᾿Ξ. ᾿ ᾿ “ ἡ" ῥμῃ ΒΡῈ 

᾿ξ κ΄ γ΄ 

Δυσπεψία, ρ- , εἰ ξ 

᾿Εφαντάσθη. ω"»,'5»9 ΩΣ 

Ἔ ὰ ἦ- - - ΜΝ - 

βρη σα, περι. (2.») ω “μα, εν 
ἤλθὲ τι διὰ πολλῶν. 

πραξέ ΤΊ, βαθ- ΠΣ ι-: 

μιαίως, (ς."»):- “αἴ 9 Ὁ 
Φασιανός Ἧς “ »ι-ς 

(πτηνόν 5: ζ ζ 2320. 2. 
᾿Εξηρτήθη ἔκ ΤΙ .Ἱ ἀκῖῃ τοὶ “ 

νος-- ᾿Εξοικειώ. (5) ὠμῶν ί ψε Δι 

θη μετά τινος. 
Κατεχρεώθη, | ων.“ Ἢ 
ἐθανείσθη ( 5} ὦ ἘΠῚ εν δ 
χρήματα). 

᾿Ενεθυμήθη, ΑΝ, οι ρον 
ἐμνήσθη. (5 3) 5 ὦ εκ 

Εἰσιτήριον,͵ γραμ- "- .“ π"ς 
μάτιον, πιστοπαιη- υ “ εἴ δὰ 

τικόν, σημείωμα, 



ἐμ ΑὉ 

᾿Εξαγνισμός, ἀγνότης, τα 

κάθαροις, "Ὁ 
᾿Ενυμφεύθη, (ς.9) ξ 9 ἢ 592 

Δ ἅμ 

() 8 Ὁ Ἔν αἰτοῦ (τὸ {103}. 

'Εννέα, ἐς ἘΡΎΝΙ 

.} ΓΙ 

Ἔνατος (ὁ). ὦν 

'Ενενήκοντα, “ »ὦ 

᾿Ανερριχήθη. (ως ΙΝ 

"Ἔλαβα, παρέ. ἽΠ πας Ξ1 7 στὸ μεβς τα γάτα μ6 5 
Διεσκέδασε, λα μας 

ἜΤ Μ . ΦἊες :ος 

ἐλεμ κα σύνῃην, (6.0) τὰ ὁ 
ἐξζητιάνειμα, 
Ἦτο ἀποισιόδου  ,ἴδγ τι οτο, μἱ .-" 

ξοσς, ἀπηλπίοθη. 

Προσεκολλήῆ- ἐν. Δ, μα, ὅ, Τὰς 
θη εἷς τι, συ- (2. ἡ ῦ " διρνμαλνυννώ 

νεδέθη, προσηλώθῃ εἴς τι. 

"Οκτώβριος. ιἾ ὟΝ] ὦ μὰ 

Νιαέμβριος, Ἐωὶ συ 

"Ἔδῶσεν ἐλε- ἡ - “5. πο σοὶ 
ἡμοσύνην, ἡ- (.3..:ο) “ΔΨ Ὁ ἢ 5. «ἀνα! 

λέησε. 

᾿Επετηδεύθη, ἦτο, . ΠΝ Ἕ (αν τς: 
ἐπιτηδευμένος. (ὦ ):- δ 

Ὑπέθεσε, ἔφαν- ΣΩΝΕ 

ματίσθῃη, ἐφιωτογραφήθη. 

᾿Ωλιγόσέευσε, νὰ μήν τ΄, γ1. ὦ 
κατέστη ἀσή[.9)ώ ἰαῦ εἰ 

μάαντος, εὐτελής, σμικρός, 

Συνεπλάκη, " " 

ἀλληλοεκτρ-ξ τ. ΡΟΝ ἡ 

πήθη--Αληλλοσυγεκρούσθη, 

--ΤᾺ -..- 
ΝΜ 

᾿Ασπίς (ὅπλον), ομῇ γῇ. “Ζ Ὁ Σ 

᾿Αρπιδυφόρος ---Κατα: ν΄; 
σκευαστὴς ἀσπίδων, ωδ.; 

᾿πλοστάσιον--Ναύ- τι." 
σταθμος--Δεξαμενὴ ἶ 
πλοίων. 

ἱβΜάνδαλον ι΄ ΕΣ πι 

(τὸ)--Προ. 6 πρό ζω" ΡΣ, 
μαχῶν, προπύργιον. 

᾿Επληρώθῃ (δυχεῖον) 
--- Ἐρρίφθῃ εἰς κίὶν- 
ὕρνον. 

Θύρα (ἡ) --Ἂδιῶρυξ (ἢ). “ 
--ρόπος, μέσον, ξ 5 

Εὐημέρησε, ἔζη" 
σεν ἐν ἀνέσει, 

δι ξς 
-. “ ᾿ς 

Ἐπ. 
- κα γϊλ ὧν 

κλιδῇ. 

Χαιδή, τρυφῆ--Μαλ- ἀπο λ, .“ς 

θακότῃς, . "}Ἐ.ψ". 

Ψυχαγωγία, ἀν 
.“ 3. 

"Ανεξάρτητος, ἀπόλυτος, -3.,....ἅ 

ΜΕ, 
(ὁ) Ζῶν ἐν ἀνέσει, χλιδῇ ." κ-» 

Κλεὶς (ἢ), ὀστοῦν “μι. 

τοῦ στήθους. αἰ. 2.3. 

᾿Αφῆκα, ἐγκατέλειψε.. ἔν 

᾿Εγκατάλειψις, ΝΗ 

Κληρονομία, κληροῦ ὅ- δ Φ 
τημὰ --Πρἄγμα ἐγτα.: εἿ -)2 δ 
ταλελειμμένον, 

᾿Εγκαταλελειμμένος. ΕΙ ἦκα 

δος 
Θέρμος (φυτὸν, καρπός), κυ 

Πρᾶγμα εὐτελές, ,.1,."} -πὉῷ}. 
φρούδον---Συμ- τὴ ἢ ἢ σ' 
φορά, δυστύχημα, 

Θηριακή, ἀντιφάρμακον, “] δ! 

ἀντίδοτον.. ἘΝ; 



ὼΝ ..γ4.-- ξ,ὦ 

Καπιώδϑης, ἐπίπονος, κου- ΝΣ, Παρεκάλεσε, τς ῶρπι Ξ “ς 

ραστικὸς, βάναυσος. - ὑπε τλίθῃ, (ξυΣ )Ὡ--: ζ-.»" 

Ἠμπόδ ᾿ , ἐταπεινώθη, 
μπόδισε, ἔφερε πρὸ- .κ ὁ ΑΞ αῦ - τωρ Φ ας 

σκόμματα, ἐθυσχέρα- ἐδ νην (9) μα τ (ρ 

νέ τινα, " ᾿ ᾿ 
᾿ΔΑπήτησε, (Δ ρὴ)εΔίουα,  λὼ Ἐξεπλάγη, καθ κι ἢ 

ἡπόρησε. {τ τ πο α 
Ἡτοιμάσθη.--- ον μκ εοἷἶα 
Κατέστη ἄπει- (-2} " ὁ δα 
ράριθμος, ἐπολλαπλασιάθη ἀριθμῆ: 
τικῶς, . 

᾿Εξετέθη, . , 5 πὶ , ἦς 
ἀντετέθη, (.».»») μρ»αιῖο σον" 
ἀντέτεινε, ἀντέπραξ, 

"Εγνώρισε, Ε. ᾿ . τς «ὦ ὼς 

μαθε, ἔπλη- (ἀν ω᾿»" 

ροφηρήθη, συνεστήθη μετά τινος. 

'ΕὈυστύχησε, “.- ἷ - 

κατέστη ἄθλιος, ωπ λ-5 
ἐπτώχευσε, 

Δυστυχία, ἀδλι ὑπ. θὰν 

ὅτης, πτωχεία. ζω ωμ--" 

Δυστυχής, ἄθλιος - 

ἐλεειγός. ΟΣ 

᾿Ενέμεινε ωὐακ ἐμνακῦ 
εἷς τι, ὑπ" τμάρν)ς 
στήριδέ τι μοτά πείσματος, ἦτο φανα" 
τικός, 

᾿Ἐδίψασε (υβο)λ Ὁ ρου 

-- Εἶχε πόθον, κλίσιν πρός τι, 

Ηύσπλαγ- , : ἢ, “ὦ .“Ξ.:-ς χνίσθη νυ (-Ἀοο) ΡῈ ΜΙ ἐς ὁ ον] 

γά, ἐκάμφθη, ἧτο δὐμενής πρός τινὰ. 

Ἤργησε, Ἴμκπς [Ὥν; ἧτο ἀργός, (.] ΠΕΡ ἀ ΠΕΡΕ 

ἄεκργος --Ἦ το ἀστόλιστος ἢ ἄνευ 
κοσμημάτων (γυνὴ). 

Ἶητο ἐγ- ΕΝ Ξς κ πις 
κματής, ἀ- «) ῳΆ..κα.ὦ ἐς ἡ λὰὶ 

πεῖχε (ματαίων, ἀσέμνων κι π᾿, 
᾿Εσάπη, Ὁ ον, νἤν» 
ἐσάπισε, (υ) Αι ἐρταα 

"μούχλιαγε (φαγητὸν κ,λ.π.} κν, ἐβρώ- 
μη 8, 

τὰ προσαχῆς ἐ- (2}) ΟΡ (με 
δωσε προσοχὴν εἷς τι, 

᾿Εκαθαρίσθη, ἐξη- “ας δκν 
ὑνίσθη. Τὸ (ρλ)πίεβω 

“Ὑποτάγῃ οἴκει- “ΣΝ ΝΣ 
σθελῶς; ὑπήκου- (Ὁ )ξ 553. ξ..»5 
σε--Κατετάγη ὡς ἐθελοντῆς, 

᾿Εσκιάσθη ἐτέθη, {μὰν 01. Ἄμῳ 
ὑπὸ ακιάν. (Ἃ Ὁ) εμς μι 
ἀιεμαρτυρήθη ἐκ (}) ἠβεοςς ἜΝ; 

τῆς ἀδικίας τινός --α Γ΄ " 
ἨἬδικησε, ἔβλαψε. 
Κατέστῃ ἴσος, κιι κι, 

ἰσότιμος, ἰσόπα.(..49) εἷοἰκῦ εὐϑ 
λος, 

Διεδέχη, ἠκολού 
θησα ὁ εἷς τόν( “τῖρ »λῶς ὼ 
ἄλλον, ἀλληλλοδιρδέχθῃ, 

Συνεβλήθη, σὺ" (519) Αναν 
νεφώνησᾳ. 

Ὑπερυμώθη, ἀ- . . 
νυμώθῃ, κατέ- (..) νοι ον 

στη ὕψιστος, ὑψηλός. 

᾿Αλληλλοάβθη- ,: “0. τ5 Ὦ 
θήθη, ἀλληλο 9,5) "μὰ οὐ λὸ 
ὑπεσετηρίχθη, 

'"Εκουράσθη, ἐπκοπί.. - - 

ασε, ἐταλαιπωρήθη. τ 
Ἐκούρασε, ἐτάλαι- Αι 7 εἶ 

, πῶρησε, “2 τ .᾿-αὶ 

Κούρασις, κόπος, μό: - ΑΞ 

αθος; κάματος. ωἹ ξι- 

Κουρασμένος, “ “πὰ Ω 

κατάκοπος, «λάχος . Ἰκασα 

ταλαιπωρημένος, 



ΓΕΎΡῚ 

Γ " Νν “ ἝΝ " ". - 

Ετραγσύδησε ( ωΡ̓ )ῳ.- ἵ ἰοτα 

“᾿Απουσίασε, : “ον πο ον 
ἀπακρύβη, ε- {τὸ} ππὴϑ τς πὶ 
ξηφανίσθηῃ. 

᾿Ἢλλάγη, με- : “ιν ἡ σόν 
τοβλήθη, με (-}) Ἐπὶ ἐν 
τετράπη, 

Μῇλον {τό]. ὍΣ 1: νὰ 

᾿Εκαυχήθη, ἐ-  ,Ζ .Ἀ. πιὰ τα σευ 
μεγαλοποιή- (.5 ἘΣ οκῶ 
θπ, ἠλαζονεύθη, 

᾿ΔΑπέφονε, (...}} «οοῶα ἱ φαίαὶ 

᾿Εκαυχήθη ΝΜ πν ἡτν .. 1 τ» 
δ: ὅπερο- (8} ἐῶ 
χήν, δι᾽ ἀξίωμα. 

Διέφαρε, εἷ- ΝΑ ΞΕΟΝ 
να διαφος ( -» ), ὅν "ὦ 

ρὰν (ὁ εἷς τοῦ ἄλλου). 

᾿Εχάραξεζαύ- ; ΝΞ 
γή), ἀνεφάνη ( Ξ )»»»ὶ οι 
(χαραυγή)--Ἔρρευσεν (ὕδωρ). 
᾿Εκενώθῃη (ἄ- ΣΘΔΝ Σὸρ κε Ἰ( (ἐ») ἐλὰς εξ δθιασα) ---- ᾿Α-- 
πηλλάγη τινός, 

᾿Ανεξήτησέ πᾺ πσν π ὅκῳινς 
τι, ἠρεύνησε, ( "3 ) ἀμΆκα λκλὰὶ 
ἐπεθεώρησεα. 

"Ἔπτυσε, πη ἰ 1] 

Πτόξλον, πτύσμα (τό, οἷα 4 Δὰν; 

Πτωρλοθδοχεῖον. ἡ “. τ 

᾿Ωλιγνόστουσα, κατέ- Σ» τι “- "- 

στή ἀσήμαντος, εὖτ. κατ΄ Δ-κ 
λῆς, ὀλίγος, 

Σμικρὸς, ὀλίγος, ἀσή.- ΝΜ .«ὶ 

μᾶντος, ἐλάχιστος. Ὁ γ ἀλυ 

Σμικρότης, μείωσις, (τὰ] ἜΑ τι 
ἐλάχιστον ἀσημότῃς, 

. 4ξι. μι 

Ἢκολοῤθη- - -“. “ “οι 
σέ τινὰ βῆ- (-- ) ὑτλτΑΆ ἡ Ἐξ δαὶ 
μα, πρὸς βῆμα ----Ἐπετίμησέ τινα, 
᾿Ἐδέθη (διὰ - ἀρ “πο 
κόμβου)-- {126} "Ὁ λας ἀ ἦν. μᾺ! 

Περιεπλάπη, ἔπαθε σύγχυσιν, 

Ἔξ , εἰν ὦ π΄ ,ἤἢ Ὁ 
ΡΟΝ, (3, ) δας εἰ 5.λ. 
συνεσχέθη. 

Τσϑη, ἐδ: () Κα ει σ ἢ, ἣν " 

καιολογήθη, προέβαλε ὡς αἰτίαν, 
πρόσχημα. 

᾿Εδιδάχθη, 
ἔμαθα, ἕ- (ἐ-π)Ὲϑ ἐν 

λάβε γνῶσιν τινος, ἐμορφώθη. 
Ἔ σκόπευ-" Ξ-.. κ᾿ πος 
σε, προβμε- ( μξ ) στα αὐλοῦ ναὶ 

λέτησε ---᾿ Ἐβαπτίσθη. 

᾿Ενεβάθυ- - πα ΟΝ 
νε εἴς τι, (Ὁ). 9. πὸ ρα 
ἦτο διεξοδικὸς {εἰς ὁμιλίαν} 

ὙὝὙπΕ ἐδ ".- "Ἵ 

πος (Ὁ) μι οὐἱρμ 
Ὑραπτῶς), ἀνέλαβεν (ὁποχρέωσιν 
Σωνήθισε, ἘΠ Ἄς 
ἐξοικειώθῃ ( 5»: ) ΡΤ ΥΝ 
Κατέφυνα, . ΚΞ ΕΞ 

προσέφυγε, (»» ) 5. τ5 γὰ 
ἐζήτησε προστασίαν. 

᾿Απεζημι- . -: [τ 

ὦθη, ἔλᾳ- (.»» ) ωὡρι τ  ο »» 
βεν ἀντάλλαγμα, 

Διωρίσθη, . ππσ  ΝΝ 
ἀνηγορεώ. ( μῃρ ) ρα τ ἐς δα 
θη, καθωρίσθη, προσδιωρίσθη. 
Προσεποι- . . 1. ΒΡ 
ἤθη, ὅτι ( 955} σὰ, ᾿ ῳ»ω 
δὲν εἶδε, παρεῖδε, παρέβλεψα, 

Προσδποι- "τ κι αὶ ἸΡ 
ἤθη ἀπρο- (μὲ ) ϑῷ μὰ 

σεξίαν, ἀμέλαιαν, ἀδιαφορίαν. 
Ἔφανε, ἐ: 
γνευμάτισε, 
ἐτρόφη, 

ἱδὖ 

'- ὼς 

(946 } ἱλλδι ἐμόλα 



Τελειότης, ἀκρίβεια, θετικό- {τὸ 

της, σταθερότης. ὁ ἢ 
- κ᾿ ᾿ 

Τέλειος, ἐξαίμετος͵ ἐντελής, ᾿μα.α᾿» 

Ἤτο Βπασε- (ὦ ΠΥ τ 

βὴς εὐσεβής, [“-39) .5-Ὁ} Ὁ. ὁ} 
εὐλαβής. 
Θεσσεβής, εὐσξ-' -εἴ τ ὦ 

βής, εὐλαβής. ιν 4: 
Θεοσέβεια, εὐσέ: "᾿-}. ν᾿ 

β ΡῈ ῷ ἰλ. 19 ιὉ μὶ βεια, δὐλάβξδια. 
᾿Εδέθη, συνγε- - ΟΞ ὟἉἵ 
δέθη---Κατε- ( Δ) ἀπὸ θὰ μα 

γράφη, ἐνεγράφη, ἐπρωτακολλήθη. 
Ἔ ἰγθ σι και ἫΝ ἔστιν 

ἀκούηίηος (Ὁ ».) 0] ὁς- 3. ἴα 
(.5.) 08 οὐ Ηὐξήθηι ἐπλη- 

θύνθη---Ἐ- 
καυχήθη δι᾽ ἀφθονίάᾶν. 

Ἦτο νωθρός, “Φ 
γωχελής, (5. ὶΡὶ .Ἐ-8 
ρημέλησε, ἠδιαφάῤησε. 

“ὙὙπεβάστασε, 8) ΩΣ, 4 
ἠνέχθη -- Ἐμε: 
σουράνησε (ἥλιος κιλ.π.}, 

Ὑπερηφανεύ- Ξ, : τς 
θη, ἦτο ὁπε- (υ5 ) ΑΞ χα 
ροπτικός, ἀλαζών, 

Ζώνη (βράκας) 
κν, βρακοζώνη, πὸ ζ τα 

Ἐπανελήφθη. (5}υ ΑΞ εὐ Δ: 
᾿Ἐθραύσθη, ἔ- κ, ὅ κα σπάσε, σύνε. (υ55 ) το Ξ τμΚ 
τρίβη. 

“Απεκαλύ' ( : 5) ἼΡΊΟ ιςὰ ὦ 
Φθη, κατε- 

φάνη. 
"Ἀνεέλαβέ : Ξ,.Ζ τ κα 
τι. ἡόον Ἡ ( 4) μᾷ ῤ μὰ 
νῶς, ἐγγυήθη τι, 

ὡμίλησε, σὺν" 
διελέχθη. 

᾿Εστέφϑη, ἔστε: 
φανῴθῃ. 

μγᾶς ἐς 
(5) ΚΞ ἧς 

..4η.. μ᾽ 

ἼΩΝ 

"Αντελήφθη, . πνπιῖς σὸς 
κατενόησε, [ρ}) μα να ναι 
ἔμαθε. 

"Ὑπερέβαλε ἘΜΆ παρὸ νὰ 
ἘΑΡΡ Πα (." ) πα 
ὁ περετέρησε. 

᾿Ωμίλησε, τκλνος, πὰς 
ἐπρόφερε, (9) δ,» πὴὴὶ δ ἢ μι 

Σωνηντήθηῃ, ω ΠΣ ΕΝ 

ἀντεμετώ, ( ω ) ὦ ως ῤ ε ᾳ 
πισὲ τινα. 

᾿Επολέμῃ- -" τὴν πὶ .-- 
σεν (ὁ εἷς (.5. }γ . ξι μὼ 
κατὰ τοῦ ἄλλου), ἀλληλοσεκτυπήθβη. 
᾿Απαχωρί- “αὶ ΤΠ πὸ ΠΤ {πεν 
σθη (ὁ εἷς (ὡ) τ ρὼ 

τοῦ ἄλλου), διέρρηξε ἢ διέκοψε 
ἰσχέσειῳ). 

“Ἔπαυσε νὰ - τς π1 τα ἐργάζεται, (-"Ὁ} κοὐ τρὰ 
ἀπεσύρθη, παρῃτήθῃη τινός, 

᾿Απεδέχθη, ἐ- κα ἀπ ὼς 
δέχθι - Ἢ. (. }. 5 82 
σπάσθη. 

Ἡγήθη, προ- ΣᾺ ξησκρς δ 
ηγήθη, προώ- (λα: ἴμἱ 
5 σα, προήχθη, 

᾿Απεφασίσθ κα προ 5, ὩΣ 
ταθωρίσθη, ' ( .' ) ΔῈ). »Ὲ 

᾿Εκόπη διεκό- ( ε,6) ἈΞ εἰμ 

'Ετελειο ποίη: 

Διηρέθῃ, διε- Σ “0.5 ὩΡ 
μοιράσθη, δι ὟΝ ) ΡΞ  ρ-ὴ 

πη, ἀπεκόπη, 

.- ἊΝ : “Ξς . “ἡ 

σέ τι, ἔπραξε τὶ] " οὐ ἔων» 

Βνεμήθη, διαχωρίσθη, 

ἐτεμαχίσθη. 

τι μὲ τελειότητα, ἀκρίβειαν. 

Φύσις, φυσικὴ διάθεσις, ἔμ. ΟΝ 
φυτὸς ροπὴ---' Επιδέξιος, ἀγ- ψ-" 
χίνους, 

(ὁ) Γνωρίζων τι μετά .5.} ὼς 
βεβαιότητος, πεΊτει" ῳϑνατα ω- 
σμένος, θετικός, ἀκριβής, 



λα “εἴ -- ὑοῦ 

᾿Εμαθήτευσε, . δ μι, Ὁ 2 τ 

ἥτο μαθητής τι οοτιϑ ςοκλλαι εἀ,λ..; 

νος---Κατέστησέ τινα μαϑητήν, 

μαθητής, ἀωλῆι  λὸ 

[τὸ Ταλμοὺδ (ἐβραϊκὸν ἐς’ 

ἱερὸν βιβλίον). 5» 

᾿Εξεπλάγη (ἐσάσπτισε)-- 9...“ πὦ τ 

᾿Ελησμόνησαε (τὰ ἔχασβ). αἷῷ ἐξ 4. 

᾿Εκπεπληγμένος »- ὥ 5» φὺκμ 

ἰσαστισμένος), ο ολο. Αλιλο. ἣν 

(ὁ) ἀπολέσας τὸ λογικόν, 
᾿ τ 2.}. 

Συνέχεια, ΝΝΝ μὸν 

᾿Ακολουθῶν (ὁ), "- ΨΚ 

ἑπόμενος --- (ὁ) εἰ ᾿᾿ .- 

μὴ χωριζόμενος, δἰ τ εν 

Χουρμὰς ξησός, - 5 ο4 
ξηρὸς καρπός, ΣΝ ὼ 

᾿Εστασίασε, ἐπα- .-1 " ῸΞῸ- 

νεστάτη τε, ἐξη: (»..) δι δῖ 
γέρθη ἮΗτο ἀγένειος ἰσπανός)}. 

Ἰροκόδειλος, εἰ. Τα ς"- 

Συνεπληρώθῃη; ἔπερα- πὰ τ 
τώθη, ἀπετελειώθη. δὲ ; Υ͂ 
Συνεπλήρωπσε, ἐπε- τ 
ράτωσέ τι, ἀπε- ἴα. ἊΝ 
τελείωσε, 

Συμπλήρωσις, συμπλήρωμα ιῶ 
ἀποπεράτωσις---Τέλειος, ᾿ 
ἀνελλιπής͵ ἐντελήῆς. 

᾿Εντελῶς, δὁλασχαρῶς, - π 

πλήσως, ταλείως. Ἢ υἷος 

Φυλακτήριον, φυ- κι “2 πο κ 
λακτὸν (βασκανίας). ":  πΞ-Ξ 

“υμπειπλησῶ- 3. “λό απ, ἐδ ρ 
μένος ἔντα- ᾿μωπύνον, λαὺ “ ὡννἢ ἐν 

Ἀῆς, ἀνελλιπής, 

Συμπλήρωσις, ἀπ  Ι 

ἀποπεηάτωσις, 70 » 
ἀποτελείωσις. 

Πλήρωμα, συμπλήρωμα, Ὶ 
(τὸ) συμπληροῦν, “5... 

᾿Α λέσθη,;. σοι οὔ, 

ἐδεμουρνο(Ο Κ᾽ γ ΟΞ εὐ 
θη, ἐσχηματίσθη. 

"Ἔλαμψε, βῥμιδεν ὠμά. δὶς 
ἀπήστραψε ( ῪΣ ) Ὕλλος ἐν: 
᾿Ηκολούθησε, . ΠΣ - 

εἵπετο -- Δ" ( ϑ ) "᾿Ξ »": 

νέγνωσε, 

Ἄδα ἶφα. (.9}} οὖ ει ὦ» 

νέσφη, ἠκυρώθη, Κατηργήθη. 
"Επαιξε, κι [ ἘΝ ἰα 

ἐχαριαντι- ( μϑ )--- μ ἐμῷ Ἂ 
σθη, ἠἡστεΐσθῃ. 

Συνηντήθη ᾿ ἥν ἀν)- 
μετά τινος, ( ἀὶ ) Ἔν ΩΝ 3. 

᾿Ανάγνωσις. ἌΡ» 

Συνεμαξεύώθη, ( “), ἍἋΞ- ΠΩΣ 
συνεστάλτ 

(ἐζάρωσε), συνεπυκνώθη, συνεπλέχθη 

Ἦτο παλαιᾶς ἐπούχῆς. αὐο " αὐ 

Παλαιόν {πρᾶνμα), - κα ΑἿΣ 
πἀῃσονομημένον ἀν ὌΣ 
παλαιόθεν, 

Κατεστράφη, ἐφθάρη. λιν ΐ καὶ 

Κατέστρεψε, ἔφθειρε. καὐτὴ ς «οὐ 

Καταστροφὴ, ὄὅλε- 
Θρος, φθορά, .᾿» μα 

Κατεστραμ" . ι.ἢὉςἴὖ Ἢ ἃ «γ1- 

μένος, ἔφθαρ..-2.2.“ 2 κα 
μένος. 

Καταστραπτικός, ὀλέθριος ἐδ ἢ 
σπάταλος, ἄσωτοου. ᾿ «Ὅλ 

Καταστροφούς, φθαρεύς, «15,2 
(δ) προξενῶν φθοράν. «ἀν 

'"ΕἙκαίνη. ὦ: ὃν δα ἐν 

ὝΜωμα, Αόφυσι 

γήλοφος, ὡ». “Ξ ἐν 
Αὖλαξ (ὀργώματος), ὙἿ. ει 



᾿ 

Ἔξηῆλθεν ἀν νοι ἥν 
εἰς περί πα’ ( “ ) αν το 
τον, ἐξοχήν, ἐξέδιηαμε, 

(2.0) ὅ εἷς Ὡς πον. 

ἐξτα κτοποιήθη, ΝΟΣ 
᾿Ανέπνευσε-- ,") Ἧ ΩΝ ᾿ 
πεϑδόθῃ εἰς μελὲ ὦ 
τὴν -- ἀνέδωσεν ἡ μν (τόπου), 

Ἡυπάσθη ΚΑ προ π΄ να 
τὸν Χριστι- ί ̓Ξ )»αὶ ἐν" 

ανισμάν, ἐγένετο Χριστιανός, ἐβα- 
πτίσθη. 

᾿Απηλλάγη, ΝΕ 
ἀπηλευθερώθη. {53} ἌἜΡΝ 

ἘἜ δ , .Ν ΝΒ ΠΝ 

ἀικανονίσθι ὃ. (68) κεῖθι ερῖοι 
ηυθατήθη, διωργανώ θη. 

λετεφέρθη, μὲ 

τεχόμίσθη, μετοί 5) εἰ λῦ ο μὰν 

βιβάσθη, μετεγράφη, ἀντεγράφη. 

Μετημφιέσθη, Ν μσας “Ἢ 

ἀετευχηματίσθη,(υὅ.7) δε
 κε ἰ Βκ 

ἠλλοιώθη ---᾿Αντεπάθησε. 

Φοθρνος (ὁ), κλίβανος, ΓΡΥΣΕΟΙ 

ἂἀράκων, ὑπερμΕγέν , .1.ὕ. οὖν 
θης ὄφις. ὙΟΣ ςι 

(ὁ) οἰξ “γος εὐ 
Περιεφρόνησε, ἀπηξίωσε, ἧτο 

ἀςατάδακτος, 

(δ δει δε 
"Ενέπαιξέ τινὰ, 
σκῶιμε, ἐχλεύασα. 

"Εμούχλιανε κν, ἐβρῶ- κ 
μησε (κρέας κιλ.π|.), κε τ 
ἐφθάρη. 

«(ατηγόρησα, Ὁ . 
ἐνοχοποίησξ, ( ᾧ3 ) γι: Ἂν 

᾿Ενοχή, ὑπόνοια, ὑποιία, “π,. 
κατηγορίαι, νων οἱ 

Κατέρρευσε, , Ξ 2 “ὦ 
κατεκρημν. κ .}}) 2“ θ.) κὸ 
σθη----Ἐπεδόθῃ εἴς τι ἀλογίστῳρ, 
παραφόρως. 

“Αγαλμα, ὁμοί- 

δ ς ΤΟΝ 

ὠμὰ. αἰ ᾿ εἷς 
᾿Ηδυνήθη, κα΄ (5) ἢ 4 τες ς -᾿ 

τύρθωσε--- Ἐ- 
παγιώθη, ἐγκατεστάθη. 

᾿Εκυριάρχησέ οὟΕ “ὦν πο, εαὐ 
νου, ἧἦτα κύριος (ἐμ) μς 

ἢ κυρί αρχός τινος. 

Κατωχυρῶώθη, . " ως τ» 

ἰσχυροποιή- ( Φ' ) 2: δι} 

θη, κατέστῃ ἀκατάβλητος,. 

᾿Επεθύμησβ, - σι ἔξ σᾳ 

ἐπόθησε, ηὖ- ( 5. ) ι5.- πῶ δ ,9- 

χήθη. 
᾿Ετακτοποιή- " 
θη, διηυθετής ( ." ) ἀρ α ἰώ ες 
θη, διηυκολόνϑη, ἐξωμαλύγθη 

"Ἐπραξὲέ τι "πὸ - 
βραδέως, σι- ( 9) ἐξ αῦς ἐμᾷ 
ψὰ- σιγά, 

᾿ούλιος (μήν). ᾿ μι 

Διδκρίθη, ἐχωρί- , Ὁ ὡς 

σθη. (9...) πὶ οὐὰ 
Συγκατένδυσα, ΠΟ, τὸ “ν 
συνήνεσε, παι(ὦ» ) ῳ ὁ οἴ 
ρῃτήθη τινός. 

᾿Αλληλοεκυττά- 2 νὰν “μ|.. τ || 
χθη, προσέβλεψεί 5)» ρῦ 
(ὁ εἴς τόν ἄλλον» -᾿ Εφιλονίκησε, 
σουνεξήτησε, 

Ἡ νντιώῶ- ΔΆ, ρην . ΠΣ 
θη, ἀντεῖ- (..44}} υὐαςδἰςῖ, ο ΞΗΣ 
πε, διεφώνησε, εἴχαν ἀντίρρησιν, 
"Ἐπραξέ τι . πς “ἢ, ἢ 
ἐκ περιτρυ- (ον )- “τ, ὦ 
πῆς, ἐναλλάξ, ἀμοιβαίως, 
ἼἜΦαγε, Ὁ π4,5ὸ “0 
! μετέλαβε (. 2) ̓  Παυ : μι 

(Αχράντων μυστηρίων), ἐκοινῷῴῷνησε. 
Προεῖπε, προ- «αν Τῆς 

εφήταυσε. ί ὃ ) προ ̓ μᾳ 
᾿Απεσύρθῃ, 

ἀπεμακρόν. ( 9“) σ᾿ “ἘΠ ΞΟ 
θη, παρῃτήθη. 



Ε ςεε- 

(ἡ) Πεντάτευχος, (ἢ) μ᾿ δ 

Παλαιὰ Διαθήκη. δ 

᾿Ἱκἔτβυσε, ςτὸ πὸ, ἢ «' 

παρεκάλεσε, {2}. 5.55 " ἕω: 

Διηρεύνησε, 

διεῖδε, πλπισεί κ 7 ) ὮΝ "πὶ “--“} 

τι ἔκ τινος. 

᾿Ηπείλησέε - τοιοὸὦὦ.5 π 
τινα. (.59) ὦ κ ὑλριμ. 

ΤΉτο ἀδιάθε- (ἐμ γκο" “ει ἐρο κ᾿ ῳ 
τοῦ, πρόσε- 
βλήθη ὑπὸ πυρετοῦ, κατεβλήθη., 

(ἀ")͵άώφὌφρ οι καὶ 
Εἰσέπραξα πᾶσαν ὀφειλήν, 

"Ἀπέθανε. Ὁ 

Πάθος, ἐπιθυμία, «ημδ π μδκ 

κλίσις. ὧδ ἐν 

(ὁ) ΠΙοθῶν, ἐπιθυμῶν. 3] μὐ οἱ 

᾿Ηνἀφϑη (φωτιά), ("59).2 5 ἱ αὐ κ᾿ 

Ν τ! [ ,. (ἃ: - . -φ-ὸ ἄρ περίμενε (2) 553 : ΞΕ 

νέμενα, πρόσε- 
δόκησαε. 

᾿Εβασίσθη, “π νὰν τ Μὰ σ' 

ἐξηρτήθη τι {(.- 5") τἀ κα ἐς ον 
ἔκ τινος. 

᾿Επεβεβαιώθη, “δ Ξ τ Ὶ 

ΘΟ ΟΕ ΜΕΨΙ 
Εἶχε πίστιν ἢ πεποίθησιν ἐπὶ τινός, 

"Εγεννήθῃ, πα- 3, τὶ δι κα 
ΠΆΧΘΗ, τ ροέκυ. (5.9) αὐ κὸ ιΔἢ κα 
ψε, ἀπέρρευσᾳ., 

Παρεπλανήθη, ἐ- 
πλανήθη, ἐχάθη, 
κατεστράφη, 

Παρεπλά- 
γΏσΕ, ἀπε- 
πλάνησε, ἔθεσέ τινα εἰς σύγχυσιν, 

᾿Απλοῦς, οὐχὶ σύνθετος | Ἶ τ 
--Ο Στιγμή, ὥρα, καιρός, "5 ΠΣ 2 

λας οὗ ᾿ 
ογκῶ τ οὔ εκ" 

“ΙΊΣ ἦς 35 πῶς 

ὁ}, 7,5 ον καὶ 

Ἔφόβισεέ τινὰ, ὍΝ 
ἐτρόμαξέ τινα. (πὸ 

ΔΑἰδῦμος (ὁ} 

᾿Εξηκολσύθησε͵, Ν ᾿ 
ἐσυνεχίσθῃη τι ( νυ. ) σὶρ" ἐνἢ “. 

κατὰ διαϑοχήῆν. 

γπδλιντό 
ΕΣ ΦΧ ΖΕ, 

'Ἐκρὸ 

“ἀπακίζβη, (.5.9} οἱ δὰ ἐμ» 
᾿Εταπείνωσεν , . πὶ Θι κ } 
ἑαυτόν, ἐτα. (5.32) Σ΄ ΞΘ 
πεινώθῃ. 

νεφώνησ Ἧπσπς ἢ ᾿Ξ  ἤπκ κσ 

᾿ κατά τινος ψυ ) μ᾽,» ἐ ΚΝ 
᾿Εξητολούθησαν 

(.9) δ επ εὐ» 
( 9} σαὶ εὐ 

ἄνευ διακοπῆς. 
Ἧτο νωθρός, 
ράθυμος, νω- 
χελήῆς, χαῦνος, χάαλαράός, ἠδιαφόρησε, 

Προξτρεψέ τινὰ εἰς μα- 5 κ᾿ κε 
τάνοιαν, μεταμέλειαν. “Ὅτ 

ἱλετανοῶν (ὁ Ν ὖ 

ἱλετάνοια (ἢ). ᾧ » 

' 

Συκάμινον (τὸ), μοῦρον (τὸ ὦ 

"᾿Αντιμόνιον (τὐ)--- Εχῖνος ὦ 
(θαλάσσης) κν. ἀχινάός, - .- 

"“Εστεψέ τινα (διὰ τς 5 Φ 
στέμματσοσλ, ΚΡ ΕΣ 

"Εστέφθη. ξ “οὐ ξ 3: 

Στέψις (ἡ).  μπ 
δ.» Ά 

[ἡ] Κάλυψ (ἄγϑους. 

Διηυθώνθη, κα- ΞΕ 
τηυθύνθη πρός. (-) στα πν 

᾿Απεμονώθη, ΞΕ 
ἔμεινε μεμο- (»}) Ὡ-- κι ὶῳ μ 

νωὠμένος, μόνος, 

"Ε πέδαιξέ τινι ἀ- 
γάπην, στοργήν, (52) δ ΚΘ 58} 



" ἥς. ᾿Ἐκδικητής, τιμωρός. ὺ 

᾿ΑΚροχορδὼν , 1 χ ΓΝ 4 
(ἢ) κν. κρεα: ἐδ ΠΕ 22" 

τοβληΐ, 

᾿Επανῆλθε ---ἰ Ανέ' 

κτησε ὑγείαν, 

᾿Εξηγέρθῃ, ἐπᾶνπ’ 
στάτησε, ἐστὰ- 

(») οὐ εν 

(υ 9} υὐὰ τον 
σίασα, 

Δεύτερας, ῳ δ ὡμοϊ 
- “: 

Γυμνάσιον {τὸ} -- Δευτε" εἦκ 
ρεῦον (ζήτημα κιλ.π.}), .. ᾿ 

Δεύτερον {ϑον), ἴῃ 

Δ πὶ 
Δευτερόλεπτον, 

, [ ΡΝ Εσταθερῷ ποιήθη, ᾿ ᾿ ΕΝΝ 
ἐπάνιώθη, κατέ" 
στη ἀσάλευτος, καρτερικός, γενναῖος 

Ἧτο ἀκλόνητος, "5" τσὶ 
ἀκίνητος, στὰ" ΦΌΣ αὶ ΦΞ Σ 
ϑερός----Ἐνεκαρτέρησε, ἐνέμδινε. 

᾿Ἐσταθεροπο: το 4’ ὅπὶ 
ἥσα, ἐπανίω" τα τὶ ΣῈ 
σε, ἐμσνιμοποίησε --- ᾿Απέϑειξε 

(δι᾽ ἐπιχειρ.} 

ἐταθερότης, ἀκινη: 
σία, μονιμότης --Ἐν.- 
δειξις, βαβαίωσις, τεκμήριον. 

ἀκ ϊξ 

Σταθερός͵ ἀκίνητος, 
μόνιμος ---᾿ ἀκράδαν- 
το καρτερικός. 

᾿Απλανὴς (ἀστὴρ). (ὦ ΜῈ ΕἸ ' 

οἰῇ 

-“"" ᾿ 

ΜῈ 2 ̓ Ξ 

Τακμήῆριον, ἔνδειξις, 
ἀπόδειξις, ἐπιχείρημα, 

Παγίωσις, ἐπιβεβαί- .- 

σις, ἐπικόρωσις -- ᾿Ξ 
"Απόδειξις. 

Παγιωμένας, ἀκλόνη- Ὁ. 4} 
τὸς, σταθερός. “.... 

.-- ξδ..ὄ.ὄ 

Κατ' εὐθεῖαν, ἀμέσως. ἦν» 

᾿Εδόθη τιν! : Ἐκ 

ἡ εὐκαιρία, ᾿ εἰ σι Οὐ "Ὁ" 
τὸ δικαίωμα, ἐπετρά πη τινί. 

(ἃ) Ἐπεμβαίνων ως τ Ρ αχο 

εἰς ξένας ὑπὸ- εὔὐονο “εἰ 9 
θέσεις, ἀδιάκριτος, ἀναιδής, 

Ῥεῦμα (τὸ) --Ὑψηλόφρων, ||“. - 

κενόδοξος, οα ΝΣ , 

Τράγος (ὁ}.5 μὴ ἕο» μεὶ “Φ ἘΡΒῊ 

ω- Λίνον {τὸ} κν. λινάρι. 

Ὑπεβίβασε, ἐξηυ-, πρὸς 

τέλισε, ὑπέδούλω- ᾧ ὕ) κ:Ὁ ̓ ὌΝ 

σε (ὁ ἔρως} κν, ξεμυάλισ. 

"Ερημύς, τόπος παραπλανή: 
σβμῶς, πολυδαίδαλος τόπος. 

Σῦκον {τό}. 

ΓΓαραπλάνησέ τινα, |- 75.“ πὸ ῖ, 
ἔθεσεν εἰς σύγχυ: ὁ}. ἀπὶὶ ἀῷ 
σαιν--Κἀατέστησέ τινα ἀγέρωχον, 
ἀλαζόνα, κενόδοξον, 

. 

Ἔπαροις, ἀλαζονεία---Πλάνη, Ααἢ 

ἡ σρ 4εἰ 
οἰμδ) 9 

Πεπλανημένος, ΠΥ ΝΕ 
περιπλανώμενος Ες "οἱ 9Δἔὖ 
᾿Επηρμένος, κενόδοξος, κν, φανται: 
σμένος. 

500 -- (3 

᾿Αποπλάνησις, πλά- 
νη, σόγχυσις, 

᾿Εχασμήθβη. Ὁ οἰ ὀ -ὖ 

οὐ Ὁ 

δ ΒΕ μ Ν 

ΠῚ] ξ ΕΝ ΠΕ ἣ 

ἈΧάσμημα (τὸν. 

᾿Εξεδικήθη (ἐπῆρε 
τὸ αἷμα ὀπίσω). 

᾿Ἐκδίκησις, 
ἀντίποινον. 



-μ 

"Ὁ" υμΆ 

Πλούσιος. ΒΟ ις ΜΝ 

Ὑ νρότης, ὕγρανσις, 
δροσιά. ΤῊ 6 Ὡ 

Πολυέλαιος (ἐτζκλη- 1.“ ἢ 3.“ 
σίας κλαολν Πλαὶων »ο ξ ω .»»" 
ἀς κν. πούλια ἰἀστερισμὰς}), 

Ἄρα ΡΟ καθ ρυίό, εὐ. 
ἐπέων (ἄρρ, ων ς τα 

Ἀν κίασις (ἀσθέ: «1. " 

ΠΌΤΜΟΝ συνότριμε, .Δ ας Με 

Στόμα, χείλη--Κοπτῆ: 1, δὰ νὰ 
ρες (ὀδόντες) --- [ΕἘπί|-2 5 τ΄’ ξ.- 
νεῖόν, Αὐμήν -- -Σύνορον, μεθόριον. 

Σταγὴ δίοδος ὄρσυς ΝΙΝ 
κυ, κλεισοῦρα, ρῆγ- ωὡ φ-".. νυ" 

μὰ, χάσμα, στόμιον, ρωγμή. 

᾿Εβέλασε (πρόβατονλ ,κὉ εἰὼ ἃ “Ἀν 

Βέλασμα (τό). αν Σ 

ἐν " Ν μαι δὴ και, μὰ 

Ἔκαμε την Τό σεῖς ὐχπν ες 
Εἰς θη, διετρος 2. ἩΘΟΡΙΟ 

ὀχαιός, γὼ εἴ--ἀὶ “-ῷ 
λήν. 

᾽Οπή ἰτρύπα) 
“δίοδος, ἀ τ λοις Ὁ 
νοι μα “- Διάτρησις [τρύπημα), 

Πυρεῖον κν. σπίρτον, ἐς 
᾿Οξοδερκής, διορατικός, ἀγ- σῷ 
χίνους -- Διαπεραστικός, ὀξύς. τ. 

Τρυπάνῃ (ἡ), τρυ- 
πάνιον, -- ὩΣ Φ- ἜΝ 

Τρυπημένος, 
διάτρητος, 

ΡΠ 

ΡΝ, ΝῊ 
-κΑἈέλ, μα}. 

- 4"... 

᾿Αποδεδειγμένος, 
ἐπιβεβαιωμένος, ἀ- 
διάσειστος--Καταφατικός (γρμτι), 

"πς πὰλ 
μ μ-.. 94 ..λ..» 

᾿Α πέπεμψε, ἐξαπέστει.: λι,, πὶ 
λε--᾿Απέκλεισε. πὶ «2.1 

Ὁ καὶ 
ἐρ ΠΟ Μ. 

ΕἼ 

νι 
“π Ἁ 

Καρτερικότης, ἐγκαρτέρησις. αν ἰὰν 

αν ν Ὶ ̓  “τς ἶ ΜΕ 

ἘἘνέμεινε, ἐνεκαρ- 
τέρησε, ἐπέμεινε, 

Καρτερικός, ἐμμένων {ὁ}. 

᾿Απεθάοσρονε, ἠμ- 
πόδισε, ἐκώλυσε. 

Ἔ πάχυνε, ἐχόνδρουνε. σεῦ σε 

᾿ - -ᾷῷ΄7ὥΠῸΠῸΘΜ κι κ4]|,Ὰ .»“" ΠῚ 

Πάχος {τὸ}. ΡΟ ἀκ ρμὲ 

[Ταχὺς (6). ας χα ὑῆστ 

“ὦ “Ἁ 

Λλαστὸς (ὁ}, ΕΝ 'ξ 41: 

᾿Επέπληξε, . "εἶ 

ἐπετίμησε," τσοὺ ω» 

Λίπος͵ (τὸ) στέαρ. «4... ξῦ 

᾿Επίπληξις, ἐπιτίμησις. κα 

᾿Εφλυάρησε, ἐθυρύ' αὐ λ͵ τλθσὰ 
: ἰ 

βησε---Διεσκόρπισε. “5. -ὶ 7 Ὁ 
Νῦν τὰ 

-ϑι}-. 

.Φ 
Φλυαρία --Διασπορά. 

Φλύαρος. 

Ἕτεμάχισεν ἄρτον “"" 

καὶ ἐνέβρεξε εἰς “ “7 2 ν"" ἐϑ 
ἕωμόν. 

᾿λαφρά βροχὴ κν, ψυχάλισμα. ».» 

Τεμάχιον ἄρτου βεβραγμένου ν ἢ 
ἐντὸς ζωμοῦ, ᾿ 

᾿Επλούτισε, κατέ- "ἦ 
στὴ πλούσιος. Ὁ Ξ  γὶ' “ 

ΤΟΥ ΜΙ μὰ 

Πλοῦτος, περιουσία, 2.3. 



ἀι; «ἐν... 

Ὕβρις, κακολογία, τ΄ ἃ“ 
δυσφημίᾳ, διασυρμός. “-λϑ «ἰῷ 

Διήρεσέ τίᾷ εἰς , πος; Ὧι 
τρία μέρη. ἘΠΕΉΣ εν 41 

(τὸ) Τρίτον (3). (4) ν
 ἫΝ δ 

Χονδρὴ γραφή. ἐὐο Τ 

Τρία (5) (τὴ ων 

(δ) Τρίτη (ἡμέρα, (5) Ὁ 
Τριάκονται. ({) ΟΝ 

(6) ᾿Αποτελούμενος ἐκ τριῶν, " ὦ 
τρίσῃημος, τριώνυμος -- Τρι- 

σύλλαβος (γρμτ.} 

(6) Τρίτος, Ὁ τ) ἰ 

Τρίτὸν (3αν)} 

(ἢ) Αγία Τριάς. 

Τριγωνισμὸς (ὁ). 

Τρίγωνον {τό}, οὐλλι . - δα 

Τριγωνομετρία (ἢ). οὐκ ἍἹ οἷν 

χῶν - Ἔτερψε, ΣΕ: ΣΤ 
ηὔφρανε. 

(ἦ) Χιών, πάγος (ὁ). ει εεϑ 

Παγωμένος, ἐ’ 32) Ξ ΕΑΝ εν 

ψυγμένος, 
ψυχρός. ᾿ 

Παγοπώλης, παγοποιός, ὩΡ 

Ψυχεῖον (τό). Δ. 1 ὅς 

Καταστροφὴ, ἄνατρο- εὖ 7.1 
πὴ ἀφανισμός. ἜΝ ΒΕ 

ὍὉμάς, ἄθροισμα (ἀνθρώ. -Ἷ δὰ 
πῶν κι. πὶ}, ὅμιλος, 

ἰμὲ 

᾿Εμορφώθη, 
Κατηρτίσθη, 

"μόρφωσςε, ἐξεπαί: 
ὅευσα, κατήρτισέ 

τινα, διέπλάσε. 

. "ἃ -" ΣΝ ΠΝ ΒΝ 

Ἰποσο νον σώσας 

ΝΥΝ -ν» . Ὧν τὸ 

μή Δ... ἐν. Δ, κα '! 

Γνῶσις, γράμματα, ΧὩΣ: 

μάθησις, μόρφωσις. 

βορφῶ μένος, . Ὁ Δ} ᾿ς “πὶ 

κατηρτισμένος, -ἘΞΟΝΑΣ 

, πεπαιδευμένος. 

Μόρφωσις, κατάρτισις͵, . ὃ 5 

- διάπλασις. -τλ. το 

Πίστις, ἐμπιστοσώνῃ, 
τΕπΟ ἰθησις---“Ἔμπι- 
στος, πιστόρσ, 

᾿Εβάουνε, κατέστη 
βαρύς, 

ἃ Ῥω ας 

(39) ἡ 
λ. Ω͂ , λωπκ 

Κατέστησέ τι βαοῦ, Ἔα } Ὄπ ὰ 

ἐπεφάόρτισε, ἐπαβάρυνε. ὠ-κι ἌΜΕ 

᾿Εβάουνε, κατέστη Ὅξας ῥῶ 
νωθρός, ράθυμος, 
ἀνάλγητος. 

Βάρος, τυδον Φφὺρ- ν 
τίον, Φόρτος (ὁ}. σἷ, Ἔ ΝΕ 

το 
Οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ τὶ 

πνεύματα. ΟὟ 

Βαρὺς -- Νωθρός, Φορβ’ ἊΣ ̓ ξ 1 
τικός, ἐπαχθήῆς. 

“Ὑπερφορτωμένος͵ ἐπιβεβα:- ᾿ 
ρημένος. 

λονὰς βάρους [1 3.1 δράμια}. σα 

᾿Εστερήθῃ τέκνου, "Ἶ “-“ “ 
ἀπώλεσε τέκνον εἶο ἰκῖκϑκ2 

(ὁ) ̓ Απολέσας τέκνον, 1." 5 Η 
(ὁ) στερηθεὶς τέκνου, 4.9 “δα δ᾽ ῦ 
Στρατῶν, στρᾶα- ὡλζν, ξ ὩΣ 
τόπεδον, 

ὝΜβρισε, ἐδυσφήμι- ιὉ 

ων 

Εἰδικὸν βάρος. 

Ἐ 

. . 

τεῖ 

σε, ἐκακολόγησε. 

Ὑβρισυτής, κακολόγος. 



ωἷὼ 

"Ἔκαμψέ τι, ἐλύγισέ τι, ὠπὲὶ ἐς" 

"ΑἈπέκλινα, ἐξέκλινε. .- μμ 

Ἔθεσε (λέξιν) εἰς δυϊκὸν “αὦοὸΖ Ἄ 
ἀριθμὸν {γρμτ. Ἐ-Ἐκα- «--“ 

με δυάδα, δύσι δύο. 

Ἔπήνεσε, ἐνδβκω- 
μίασα. 4 

Ἔκάμφϑη, ἐλυγίσθη. Ἀπ τῷ 
Πρυσσεκλίθῃη. 9.“ δ 9 

᾿Εγκατέλειιμέ τι, ΝΞ 

ἀπέσχε τινός. ωβ 59} 
ἜΡήρεσε τινὰ, . τ ΒΕ “- 5,.“ὦ ι} 

ἔκαμε ἐξαίρεσιν, αν μ" 

Κοπτήρ (ὁδούς). υ0 ες 

"Ἔπαινος͵ ἐγκώμιον. εἰς ὦ 

Δύσ- δύο, κατ “οι ι|σ-ἈᾺὨ 

δυάδας. .“. ΑΙ 

(ὁ) ᾿Αποτελούμενος ἀπὸ ΣῈ δ 
δύο, δισύλλαβος (γρμτ᾿). ω 
Δύο; ὠμ, ὮΕΝΙ 

δ ..-« 8 

(ἡ) Δευτέρα (ἡμέρα). (ν 1) ὠκ-πὶ 

Ἐξαίρεσις (ἡ). ἈΠΕ ΊΝ, 

'ΕΕαιρετέος, ἐξαιρέσι- ᾿ς δν ἢ 
μος, ἐξαιρετικός. ἘΟΝΣ 

Δυϊκότης, διαδικότης, - πὸ θα σ' 
τὸ ἐμφαῖνον δυάδα, ἀνα 

Φ .“- 

Δυϊκὸς (ἀριθμός), ὡοστλ 

᾿Εξῃρημένος, (ὁ) ἐξαιρεθείς., --- τ λον 

 Ἤμξειψε, ἀντή- οὐ ΝΟ , οἷ 
ΠΕΜΈΕ, 

"ἔνδυμα, φόρεμα; ᾿ 2 ὦ κὰὶ 
ροῦχον. -ὦ Ὁ -Ὡ ." 

᾿Αμοιβή, ἀνταμοιβή, ὀφειλή, οἱ 

-ι. σ΄ ἢ ΜΝ 

ἣν ἰδ ς ΒΡῸΝ 
Τόπος συναντήσεως, 
συγκεντρώσεωος. 

“- τή -- Ἢ 

Ἔθραυσε, διέρρηξε, 
ἐρβράγισε, ἐτσάκισε. 

Διβρράγη, ἐρραγί: 
σθῃ, ἐτσακίσθη, 

Ῥάγισμα, διάρρηξις, 

τί “λ ν “ἃ. "κ ἘΕΌΝ 
ῬΟΥΣΗΣ 

σχισμή, 
.. πὲ δ 

᾿Αντιμόνιον. ν᾿. ἜΤ 

᾿Εκαρποφόρησε, πα- “ΓΞῸΞῸὉ δ “ἢ 
ρμήγαγε καρπούς. -»" ἥν: βιὼ 

Καρπός---ΩΦφέ- " “ἰς βι,. - Ῥεῖ ἢ 

λεῖα, κέρδος. τὶ “δ γσ 
εὐ. σα 

ΙΚαρπὸς (δένδρου) ἧς Γ ΒΗ; .α με 

ἌΝ, ἣν 

ΣΝ 

ἘΚ μὲ 
᾿ς {ἢ 

«ἢ “ἢ 

καρποφόρος, γόνιμος. 

᾿Εμέθυσέ τις. 

᾿Εμέθυσέ τινα. 

Μιαθυσμένος (ὀὴ, 

Ὑποστάθμη (ἢ) “πὴ! δὰ 

κν, καταπάᾶτι, ΒΕ 

Μετά, κατόπιν. μετά τ λὰ 

ταῦτα, ἀκολούθως. 
"ἃ τ τὰ 

'Ἕκεῖ ---- -(Διὰ τοῦτο ἤο ΟΣ, "( 

᾿Εξετίμησα, ὑπελόψγ. ." αὐ. 

σεν ἀξίαν πράνμα- νου 

τος, ἔθεσε ἀξίαν, 
'Αξια, τιμὴ ἰπράγ' ᾽ ἀκ πὶ 

ματος). ὠς ᾿ - ξι- 

ΒΓ 
᾿ “ 

5 λὲ 

(τὸ) "“Ὄγδοον (1|8} οἷς ᾿.ς (1) οὐ 

᾿Ανεκτίμητος, ὁ ἔχων “4λὸῷὸς, τὶ 

ἀξίαν, ἀκριβό, ὑσσΣ 

᾿Οκτὼ (8). (ΛΑ) ὡἶο», οἱ 

'Ογδοήκοντα (80). (λ:) ὁ 

"Ὄγϑοος. οοὖν 

᾿Εκτίμησις. Ἢ ἘΡΕ 



Περιῆλθε, ποριη- 

γῆθη. (π)οξιον 
Συνεξζήτησα, ἐλο- κε μβ 

γομάχησε, ἤρισε (5) ὁ οἱ
 εκ οἷν 

Ἦτο καλός, ἐ- , 

ξαίρετος, γεν- (5): οἷς 
ναιόδωρος, ἐλευθέριος --Ηὐδοκίμπσε. 

ἩἨδίκησε, κκατε- 
πίασε.. Ἐξετράπη, (9235) 995 οἷς 
᾿Επετράπη τινί τι--- - . | 

Εἶχε τὸ ἐλεύθαρον- (95) ει - 

Διέβη, ὑπερέβη 
᾿Εψηλάφησε, ἐ 
πέψαυσε- Περι- (.».. 5] ω 

' νὴ 

ἤλθε, διέσχισε τόπον). 

Ἑταράχθη, διη: Δ " Ξ 

γέρθη, ὥργίσθη, (5) ολθς οὐϊς 

Ἐπείνασα. (ξ.5) δ ι ες 

Περιεφέρθη, 
ἐτριγύρισα, (ω») ἦγε ι εἰς 

Ποτήριον 
ὑάλου ἢ με- ἐδ ἢν ἷ, αὐλείρ. Τ

α εἰσ 

τάλλου. 

Ἧτο ἁβρόφρων, 
συμπεριεφέρθη (ὁ 5) (μὲς ἰ (μία 

καλῶς, φιλοφρόνως. 

Δαιμόνιον, πνεῦ:- ,5, “,ὐ ὦ. 
μα, φάντασμα. (.:) 2 οἷσ 

Τιμή, δόξα, ἀξίωμα. ΑΝ 

᾿ῶὡμολόγησα - 
παρῃησίᾳ. (υἐτ)υλὶς με ὺ- 

᾿Απήντησα, ει - 

ἀπεκρίθη. (-.5) -"Ξ ἕω “ἐσ 

Ἔγειτνίασε, ἧτο 
ψείτων, 

Βράβπτον, ἔπα- ἧτ τς 
θλον, ἀμοιβή. γ» ͵ ξ. υν 

Ἕκοψε, ἀπέκοψε ---[Ἔθε8- 

(υ»») .,.4 ολϑῶς 

σε γῦριν (ἐπὶ ἀνθέων). ΝΥ τ 

Λάκκος, λἀκκω- ΐ τ 

μα, Φρέαρ. οἰσίκοις -- 15 

Διέμεινε, παρέ- 

᾿Ενδιαίτημα, οἴκη- ῸΣ 

᾿Εμυκήθῃ (ταῦρας)-- 

-- ἃ... Δ» 

Διήγειρεα, ἐξήγει- ὩΝ 
ρα, ὑπεκίνησέ Υ »πὶ. » 
τινὰ δι᾽ ἐπανάστασιν. 

Ταῦ οἐ [ὁ ᾿ .Ἑ ἃ τὰ 

βοῦς, ΒΗΓ ΟἹ κἱ. κυ: 

᾿Εξέγερσις, στάσις, πὰ, 

ἐπανάστασις. δ) χὰ 

᾿Αναβρασμός. ἜΝΝΕ, 

᾿Επαναστάτης, στασιαστῆς. ὺ 

Σ κόροδον Κν. ΞΕ ΝΣ 

σκόρϑον, δ.» 

μεινα--- Ἐτε- Ὁ." ἘΣ φ»" ̓ “- 
λεύτησᾳε, ἀπέθανε. 

'ζ5.»" μα, κατοικία, 
ΩΝ 

Διεξεύν θῇ, «ιν Π μὰ Ὁ ἤ ἜΒΕΓΕῚ 

Διεζευγμένος (ἄἀρσ. ᾿ 9 ται 
καὶ θηλ,} τϑ ν Σ ὑτπὲὶ 

᾿Αγρίμιον (ζῷον) ἘΝῚ 
᾿Αγρωστις {εἶδος χόρτου) ἊΝ 
κν, ἀγριάϑα. μ 

᾿Επεκαλέσθη, [κέτευσα, 

υκηθμός, Ν ἱν- 

νυ ἐκλονί- εἷκι οὐκ 

Ταραχή, κλονισμός, “ μ 

Ἦλθε. ΡΝ 

Ἔφερε, - "- 

Ἔλευσις͵ ἕ - 
ἐρχομός, 



Δεκιλός, ἄτολμος, λι- 

πόψυχος. 

ἐπ Τυρυκόμος Ὁ 

μέτωπον - 

᾿Αντεματῶώπισα. ἊὉ ΤῊΝ ν΄. { χ. 

ῥλέτωπον. αἰρσι. “κα ΒΕ 

Περισυνέλεξα, εἰσέ: 

πραξῃ {φόρους}. .-Ξ ̓ ο-π 

Πευισυλλέγων [ὁ)}, εἰσπρά- οἷς 

κτῶρ (φόρων κιΡἈ.π.)} Ν 

Εἴσπραξις, περισυλ- -4].,,. χὶ»- 
δ ΒΩ͂Σ 5 Δ λονή. 

ΞῸ  π ] Σ », 5 “ 
“ξερρίζωσε. ὧν κοι ὃ» 

Σορὸς (ἦν), πτῶμα, , αὖ εἀ 
σῶμα {νεκρόν παι Ὁ 

Συνεσπεαιρώθη, ἐκούρ- ..",... πὰ σα 

νιασε {πτηνόν}. ρ-““' β 

᾿Εφιάλτης, ἀνησυ- .} " 
χία καθ᾽ ὄπνον, "5. ον 

.1}} ἃ 

Σῶμα ὠς 

Πέταυρον (τόλ ΜΡῚ 

Ὄκλασις, κάθισμα ἐπὶ τῶν ἠ ἐ 1.2 
πτερνῶν. " 

᾿Ἐκάθισεν ὀκὰ αδόν, κ᾿" .. " 
ἡμιεκάθισε. »-Ξ' τ 

(ὁ) Καθήμενος ὁκλα- ΜΝ 

δόν, ἠἡμικαθήμανος, “τῷ " 

Τύμβος, ἀνάχω- 
μα τάφου, σῶ- 
ρὸς λίθων, χώματος. 

᾿Ηρνήθη, ἀπηρνήθη 
3 δ -" -- 

ἠγνόησε, ἠθέτησε. Ἄστο ἐ Δι»ῶς 
} . ἃ """ 

“Ἄρνησις, δε; 9 Ὅσον 

(ὁ) "Αρνούμενοςε --ἰἀποστά- “5 - 

της, παραβάτης. ιν 
Τρώγλῃ, ἄντρον (τὸ, ἜΝ, 

ἽἹμάτιον, εἶδος ἐξωτε- “ἢ - 

ρικοῦ ἐνδύματος. πς. ΥΩ 

Συνηρμολόνησε Γ -- 
ΠρμΟΆΟΥ ,οἷκι κα 

συνήρθρωσε, ϑι- 
ὥρθωσεν (ὀστοῦν). 

'"γπεχρέωσε, ἔξη- “-- ᾷ - “«- 

νάγκασ, ἐπίεσε. ω-» ἀσὶ -Σ 

(ὁ) Συναρμολογῶν (ὁ- ἜΝ " 

στα), ἰατρὰς (ὀστῶν). υκαξ . »π 

“Αλγεβρα (ἡλ--ἰ,Ἐξαναγκα:' ᾿α- 

σμὸς, πίεσις -- Συναρμο’ ᾿ 
λόγησις --᾿Ανδρώχία, (τὸ) ἀρειμάνιον, 

ΠΙ]ανίσγχυρος 
πανταοδύνα- ὁ αὺς “απ ΕΝ 

μος---ΑὙέρωχος. 

(ἡ) Τέχνη συναρμο- ον 
ἀονήσρως ἀστῶν. ΕΝ 5 σ 

ΓΙαντοδυναμία 
(ἡ). 

ὥς 

“Ὑποχρεωτικός, ων “ον 

ἀναγκαστικός, ι5- 5. ουϊ-αὶ 

ἀκούσιος. 

“Ὑπσχρέωσις, ἐξαναγ- .-ΝἜ Ὗ 

κασμός, βία, πίεσις. “5 2 ΠΡΟ 

Ὑποχρεωμέναος, 

ἐξῃηνειγκασμένος. »»-πῇ - ΓΘῚ 

Γύψος (δὴ - ζον- : 

ὃυός͵ ἀδρός, ἐποι- οἱ κὶ . ξυς 

χθής. , 
"Ἔσχημάτισε, ἔπλασε. ὠπξ ς Ἐκ 

"Ὅρος, βουνόν, ἍΦ.  “ 

ὕψωμα. εἰν. ξυπξ 

Φύσις, φυ- “πὶ δ 
σικὴ διά- μὰς». εἀ συ 

θασις, χαρακτὴρ- -Πλῆθος, 

"Ἔδειλίασε, ἧτο ἄτολ- .} 

μος, δειλός. ὑλνς ἐσ 

ΝΚατέστησέ τινα δει- . ᾿ 

λόν, μικρόψυχον ---᾽ Ἐ: ᾿ΨῚΊ ιὡκσ 

τυροκόμησε, ἔκαμε τυρόν. 

Δειλία, λιποψυχία, ΡΝ 

ἀνανδρία, δἰ» , ὩΝ 

-π Δ . 

Τυρὸς κΥ. τυρί. 11...» ὑκας 



Κατέστησε τὶ νέον, 
καινσυρσγές----Ἤρ- 
χισέ τὶ ἐκ νέου, 

᾿Ανενθώθῃ, ἀνε- ο κἢ ΒΨ 

καινίσθῃ, κατέ- 9 ἀδοο Ε2 «ἱς 
στη τι καινουργές, νέον, 

.: ." 

δώροις ὌΝ »“Δ.5.9 ων ἷ, ξζ» 

Πάππος (ὁ). 

ἀκΞ λον 30} 

Εὐτυχία, εὐημερία, τύχη -- Δόξα. ἵᾳς 

Προσπάθβεα, ἐπιμέλεια, προ- Ε 
σοχή, ἐνδιαφέρον, ἐνερνητι- “ς 
κότης, φροντίς. 

Πολύ, πολὺ καλά, τελείως, Ἧ 
ὑπερβολικά, λίαν. » 

(ὁ) Προσπαϑῶν, ἐπιμε- ᾧ 
λῆς, ὁ μετὰ ζήλου καὶ ΡΥ ̓ ἣν 
προθυμίας πράττων τι ᾿προκομμένορ, 
ἰλαγάλῃ ὀδὺς, βα- φὶ κ 
ασιλικὴ ὁδός, . Ἵ, . - δ αι 

Καινουργής, νέος, Κ, ᾿ 
᾿νεοφανής, πρό- ἀπ τ λις. 
ἀφατας, 

“νμ 

Εὐτυχῆς, εὐδαίμων. ιξ αὖ 

"Ἔπαθεν εὐλονίαν (ἀ- 7 ὁ 
σϑέγειαν), εἶχεν εὐλο- Δ λως ᾿ σὰ. 
γιά, 

" 

ἐκδδονν ἐπα λας ἰρ 
Εὐλογία (ἀσθένεια), ΤΕΚῸΣ 

Τοῖχας (6). ὰςΣ : ς ὰς 

Ἱκανότης, ἀξιότης. λα: 

᾿Ἱκανός, ἄξιος, ἐπιδέξιος, .- γα 

(6) Ἔχων εὐλαγίαν [ἀσϑέ- “. 
νδιαν), ὩΜΙΚΞ 

᾿ΑἈπέκοιε͵ ἠκρωτπ: “Ἂκ 

ρίασα, ξΞ: ξ- 
ἝἜβλασ - , - βλασφήμησε εὖ Ψ ιεὐἶι 
᾿Εκωπηλάτῃησε, 

.- δὶ... 
Ε 

ως 

- ολίρονς “ξυ ΕῚ " 

Ἐγούρλω σε [ὀφθαὶ- ὍΝ » 

ἔς σε, ἐθρυμμάτι. 
σε--Προσέκλινα, σὺ εξ σοι 
νετάχθη μετά τινος͵ 

"Ονάριον, πῶλος, 

Ἔβλαψαε, ἠδίκη: ΖΞ ΞΕ 

σρ, παρέσυρεα. π Ἰσν " μά ἢ 

᾿Αδικία, βλάβη, ζημία. “ὦ μοὶ 

" . .ἅ . 

"Αδικόο, ψῳ.4.».5» 

Πανστρατιὰ (ἡ) Π 
-- Φ Ἰανίσχυρος, δου “ ξ ἂς ' 
περίζηλος ἄνθρωπος), 

ναῦς ΤΡ. ὡσς. μπκειρῖσ' 
ἰἰρηκόννσε. ον βλέμμαλι στ  ε κ 
Σφοδρὸν πῦρ, κόλασις, ᾿άδης, -π 

δτεῖρος κό. Φπ  ιυ ας ἐροῖμ, 
πος}. 
᾿Αγονία,͵ ἀκαρπία, στδιρό- 
της, ἀνομβρία, σιτοδεία. 

“Αγονος, ἂ- 
καρπος, σταῖ: 

ρος (τόποι). 

τσ: 

ΡΎΝ Ψ φοε 

Στεῖρας, ἄγονος εἰ Ὥπιπβῳ ἶ 

Τάφος (ὁ) ὠὐϑο [9 ΚΕΝ ᾿ ες 

Γρύλλος κν. τριξζόώνι {ἔντο. »αἃ 

μον). ὩΣ «Ὁ Σ; 

Ἦτο σημαντικός, σπο- «ὦ » 5 - 
ϑαῖος---τΚχροσεπάθησε, ἌΣ ἐμ’ 
ἐπεμδλήθη --- Ὗϊτο καινουργής, 
᾿Ανενέωσε, Φ- κ« - 

ἀνβκαίνισε, ΝΙ͂ ἀρ 20 ΡΨ Δ Ἶν 

κατέστησέ τὶ καινουργές. 
Κατέβαλε προσπᾷά- κυ 

θειαν, ἐπιμέλειαν, ῷ “ΞΖ! μρκὶ 
ζῆλον, 



ῥοὺ- 

ΡΟΣ ΥΥΟΌΜΝΝ ΧΩ] Ὁ 
δρῦσος βεφαντίασις (45) Ἀ ἀς 

ΕΙλδΣ ς, τσ οι 
ἔσωορδ. 

Ἔλξις ος ἡὰ σι Χο ϑίτνο 
ἤδια, μαγνητισμός. 

Ἔκοψε---Ἔθραυσε, συ: ὁ. 2 Ξ, 

νέτριιθ8---Ἐξερρίζωσα, ᾿Ξ ιν 

Τεμάχιον, κι, ν} σι» ὦ, 
θραῦσμα, οὐδ» Ρ̓ 55 5.5.2 - 

σόντριμμαι. 

᾿Εξερρίζωσε. γῶρ ΓΕ. ς γος 

Ἐξήγανε τὴν πσρν ἘΞ), 1, 

τατραγωγικὴν (5...}} Δα δ) ἐς 
ρίζαν ἀριθμοῦ. 

3ε Δ ᾿, 

Ρίξα. “πιο 

Τατραγωνικὴ ρίξει. ΩΣ ΠΝ 

(τὸ) Ριζικὸν (ν } 41} ἀκ λο 

Ἐξ αγωνὴ τεατραψωνικῆς ΠΡ 

ρίζης. - : 
.} -, 

Καρμὸς (ὁ). ξυλσ δὲ 
πς- ᾿ Ὡς - 

᾿κωπηλάτησε. ωϑὰ τς 3 ἊΣ 

Κῶπῃη κν, κουπί. μὰ - ς- "1 

Ἐχάρη, ηὐχαριστήθη, 171 ἐν 

ἐχαροποιήθη. ἡ λει ὁ λον 

᾿Εχαροποίησα. ε λυ ᾿ εἶ ὧν Ἶ 

Εὔθϑυμος, χα 9 ἢ δ ΝΕ, ἘΣ 

ρούμδνος, οὺ ἀπ ὺὺ ---" γὁ ἀν 

(ἡ) Βάσις τοῦ κορμοῦ κι... ᾿, 

(δένδρου). ἰγλος. ξὸ ὧδ 

Ἔκοψε, ἠκρωτηοίασε. Ἐν : κι 

«οἵ... τλλλας 

Βλασφημία --- - οἰ 25’ να ὦ 
Κωπηλασία. «πλιοὶέ ᾿ ξ-. 15 

Κῶ πη κν, κουπί. ἀν εἷσξ - εις 

- ι 

Βλάσφημος (ὁ). οὐ μῷ 

"Ἔπλεξε (σχοινίον). μμς ἐ ΝΑ͂ΡΕ 

“Ερριψέ τινα κατὰ ΠΡῚ ἰδ. 

γῆς). 
Κατερρίφθη, κατέ: 

ποσε (κατὰ γῆς). 

Διεφιλονίκησα, 

ἤρισε (ἐρίζω). 

ΠΥ 

ΡΝ ᾿ ἘΕΡ 

λέλος (σὥματος),  ἊᾺ Μια « 

πκένων (μῦς) -- υὐϑώρε. - ὁ σ 

Πλέξις (στρούφιγμα). 

Ἱκανότης, 
ἐπιτηδειό: 

ἦγ Με 

της- -Δριμύτης (φιλο- ἱνὶ ΔΡν 

νικίας 

Σκληρός ἰσχυρός, ρῶμα: 
λέος---Φιλόνικος. 

Φιλονικία, ἔρις, Αα' 

γομαχία, συζήτησις. 
Φιλόνικας, φίλερις, 

λογομάχος. 

Ὅωκ, 

γα. ως 

“σὰς 

Αὖλαξ, Ρύαξ, 
παραπόταμος λον “ἢ, υ 2» 

Κατάλογος, πρόγραμμα, πίν χξί(άριθμ.) 

[πεπλαγμένος ἰστρσυ- 16. 2 “ 

φιγμένου), πλεκτὸς «Ὁ ἄς. τ ὁπ 

Πλόκαμος (πλεξοῦδο). 

Τρόπος, συρμός 
Δ - ΒΝ .- 

(μόδα) μέθοδος. δας : - Ὁ ας 

᾿Εβοήθησε, ὡφέ- ᾿ " 

λῃσβ, συνέδρα- κι 
δσ ε κσ » 

με, ἔδωσέ τινι δωρεάν, βοήθειαν. 

"ξήτησα βοή: πκΝ κὸ " 

Θειαν, συν- «ἀν ἢ ἘΕΨΝ 

δρομὴν, δῶρον, ὀφειλήν. 

Δῶρον, δώρημα, ὀφειλ. 5 

᾿ἘἘρίφιον -- Αἰ- κ΄ κῃ ὁ συ 

γόκερως (ὁ) ε ἐς ὡ». ξ. 5 Ὁ 



μὲ! -- φῦ .-- 

Πληγωμένος, τραυμα- ὃν 5 
τισμένος, τρ αὐματὶ ἂς, ζ΄ ΡΞ . ξ. Υ͂Σ 

Πλήγωμα, τραῦ- - 
ματισμός. ες 78 “σὶ» 
Ἀβιρουῤγικὴ ἐπιστήμη, “- “ 4 
Ἀδιρουργία. Ὁ} κε} ἐδ 

Χειρουργὸς (ἰατρός), ε' 

᾿Αρπακεικὸν - Ν, 

ἱπτηνόν). ΟΣΩΝ ἀολς 
Κατέγραψε {ἐμπορεύ- 
ματα): Ἐξιφούλκησε 
-Απεγύμνωσα, 

᾿Απεγόμνωσε, ἐξε- Ἢ; ἢ “ 
φλούδισε---᾿Αφώ- δ ὦ Σ 
πλισε--- Αφήρεσα, ἀπήλλαξε. 

᾿Απεγυμνώθῃη, ἀπε- Ἴ ας 
σταρήθη---᾿Αφωπλιί- ᾿γὼ 5 Ξ 
σθη--Καθῃρέθη, ἀπηλλάγη. 

ΨΥ. ἜΜ 

᾿Απογραφή, κατας- ».» πον» 

γραφή. “σὰ ἔα ας 
Γυμνός, ἄγονος (γῆ)-- - 
᾿Απογεγραμμένος, π 

᾿Αἀκρὶς κν. ἀκρίδα, ἱ». ε 55 

᾿Εφημερὶς ---κὶάδος 
φοίνικος (βέργα). 
“ΑΒριξ κν. "2 
ἄτριχος--" “ Φ" οἷ τ ΚΣ 

᾿Αγονος, στεῖρος (ἀγρὸς). 

᾿Απογύμνωσις, ἀφοπλισμός, ν- 
ἐκφλούδισμα, ἀπομόνωσις, ."-Ξ 
ἀπόσπα σις, 

Γυμνός, γαγυμνωμένος, μεμο- 5. ,} 
νωμένος, ἀπηλλαγμένος. " 

ΕΣ 
δ .. μ᾽ 

βῆμα ἄνευ προσαυξή- 
σεωῶς, ἁπλοῦν. 

Οοπ. ξ. 5, κἂν 

"Ἔσυρε (ἐτράβηξ), εἵλκυσε “ » 

ἜἘσύρθη (ἐτραβήχθη), “ Ἂν» 
εἰλκύσθῃ. » και σεὶ 

Μῦς {ποντικός), 

ρ 15 

Προσεβλήθη ὑπὸ λ' ώπ“ἧ "2 

πρας, ἐλεφαντιάσεως, ἴ Δ Ξ ̓ τα ΕΝ 

(ὁ) Προσβεβλημένος 
.- 

ὑπὸ λέπρας, ἐλεφαν. (5 70 ΜΕ 
τιάσεως. 

“πὸ .-.ἔἜιποὃὺ. 5,3 

Δαυλὸς (ἀ). ἰών. “ξ 2855 20 8ὦΣ 

ἱζατέστησέ τινὰ - π, 1: 

τολμηρόν, θαρ- ὌΝ ἴα 
ραλέον, ἐναθάρρυνε. 

Ἧτο τολμηρὸς, ἢ Φ ,."} τ 
θαρραλέος. κσ ἌΓ ν - 

Τόλμη, θάρρος, σθέ: .- «15 
νος [κουράγιο). " π 2 οἷ .»ὖΣ 

Τολμηρὸς, θαρραλέος, - 
σθεναρός. ὭΟἝ 

Προσεβλήθη ὑπὸ ψὼώὼ- “τ 
ρας, ἐψώριασε, -Ξ ΙΓ. Σ 

πον» 

ψώρα (ἀσθένεια). .-“ ν 

᾿Εδοκίμασέ τι, ἈΠ 7 Ξ - 
ἐτειραματίσθη, -Ξ ιν» 
Ἐ».» 4 «Ῥ- .« δε .» “ 

Ν Προσβεβλεμένος Ὁ πὸ ψῶρας, ΄ 
πωραλέ ος. 

.-  «ἫἦὋῸ --ρ Περικνημὶς 
κΥ. μα πμῖς ἱπτ' ν. "τς “κο “ 

Σάκκος, γυλιός (στρα. " 
τιώτου Ε -Οἧκη, »ἱ το 

Δοκιμή, πείραμα---Δοκιμασί
α,-" . . 

πειρασμός, Ὁ» 

ς 3 
Δαδοκιμασμένος. ων 

(ὁ) δοκιμάζων, ὁ πειρα- ἮΝ “» 

ματιξόμενσς. 
- κ᾿ Δ } 

Μικρόβιον (τό }. " Ϊ » . ξ΄" ΓΕ. 

᾿Επλήγωσε, ἐτραυ- “4 “ιν 
μάτισε---Εθιξε, ον “ΠΩ 

ῊῊ 
Πληγὴή, τραῦμα. Γ-Ξ 



ἐπ 

- -π --" κα 

“Ἔνγκλημα, κρῖμα. .-.Κ»ῥυ 

Σῶμα, ὄνκος πράνγ- Ι 5 ! ἃ 

ματος, μέγεθος. ἱ» ΚΣ 

Τὰ οὐράνια - ΤΩ ΚΣ 

υῶματα. 
“ ν 

Βεβαίως, ἀναμφιβόλως, ἐσπ Ν 
." 

'Ενκληματίας, κακοῦργος. Σαὶ 

"Αλώνιον (τὸ) --- ΔΕ’: Ι ἐΝ " 

κάνη, σκάφη, ωἱπ τὰ »-- 

Τόλμη, θάρρος. δ κ’- 

Σκόμνος (ἢ), ,“Ἴ,} αἷ, κυ»: 
σκόλαξ. ΕΑ ζ 

Ἔτρεξε, ἔρρευσε -- κει ς΄ αἱ 

Συνέβη. φυΞἰοΣ» 

"Ἐκαμὲ τι . “κι ὦ « 

νὰ τρέξῃ, ΤΡῪ ΦΞΊΟΣ» 

νὰ ρεύσῃ --- ᾿Απέστειλε. 

᾿Εξατέλεσέ τι, δι: .} ι Ἵ 

εκανόνισα (λο- ι“ς.,.5. ιν 

γαριασμὸν) --᾿ Ανέθεσέ, ᾿ἐπέβαλε-- 

Καθιέρωσα. 

Συνεβάδισε, συ- μος ιν 

νεαφώνησε ---Δι- 5. π 9 

ηγωνίσθη, ἡμιλᾶτο, , 

Ροῦς (ὁ), ρεῦμα, (Ὰ “9 Ῥν- 

ροή. - ῃ 

(ὁ) Ρέων, τρέχων, δρομεύς. ᾿ ᾿ 

"ὙὙπηρέτρια, δούλη-- ᾿Ακόν- ἡ, ̓- 

τιον, πλοιάριον. ᾿ 

Ἐνέργεια, μὲς, ,.1.}) »Ἵ,ς ὐπ 
τρον, ἀπόφασις. πα σὶ 

Κοίτη {ποταμοῦθ), μ “ “ 

ροῦς-- ᾿Οχετός, Ζ " ξισξ 

Ὗ πόνομσι, ὀχετοί, ω 

ὑδατοσωλῆνς. ..)}»" 

Διαχαίρησις ὑπὸ- «ἡ ἀἔὁοχκι ᾿ 

νόμων, ᾿ 

Ἔξ αἰτίας σου, “τ » -᾿ 

- ὡς... βμο, 

᾿Ανεμάσσησε, ἐμπηρύ- ΌΣ 
κασε (ζῷον). ἉΕ' αὶ 

- -- 

Τράβηγμα, σῴρσιμον (τὸλ. »ἣ 

Πρόθεσις ἀπαιτοῦσα πο δ “- 
κάσρα (.-} ἢ (σ "ι -» 

εἰς τὴν κατάληξιν τῆς ἑπομένης 
λεξεως 

Στάμνα κν. σταμνί. 

-- 

ὶ» Ν ξὺν 

" ὦ Ἀμὶ - 

ἱπ "πα. 

Γιολυάριθμον στρά- Ὶ 
τευμα -- Σόρων (ὁ). Ὁ 

Ἔγκλημα, ἁμάρτημα. ») »". εξ 

Καὶ οὕτω καϑ' ἕξῆς. 

(6) Γαλαξίας (ἀστερισμός), δ μέ 

ἰληρυκαστικὸν [ζῷον). παν. 

(ὁ) Σύρων, (ὁ) ἕλκων. ἣ- 

Συρόμενος, σενύρμόνοῖ Λέξις “ 

ἔχουσα εἰς τὴν λήγουσαν “ἢ 

(5) 5} " 
᾿Ελαφρὸς ἦχος, ψίθυρος. ωπωΣ 

κώδων κν, Ἢ “Ὁ “ 

κουδοῦνι. οἷ ,. ζυςνξ 

μ᾿ "Ὁ" ." ἢ 

;Ἤλεπσε [(ἀλέθωλ. ωπον: 

Χειρόμυλος, υ»}- 

Ἔρρόφησε, Ἵ ; 
κατέπιξ. ενξ “ξ: "2. δπ 

Ρόφημα. ἀρ ων 

οὐ β λσοσ 

ΓΠΙαρέσυρε, συναπακόμισε, ἐσἄρωσέ. 
- Μ . ."Ἑ 

Χεῖλος, ὄχθη, δῇ 5 εν 

ἀπορρῶγα. 
- 

ΠΠτυάριον κΥ. τ ἢ“ 

φτι ἀρι. -»5. ᾿ 

συ ΓΕ 
Διέπραξεν ἔγκλημα, ἐγκλημάτισά. 



οἱ... --δὺ .-. ἶ» 

᾿Αγήσυχος, ἀνυ., “0.01. Δ΄ 2 
πόμονος, τατα 5 9838} ξ 

ραγμένος --Ἄθυμος, μελαγχολικός. 

Φλεβώδῃς, πλήρης γραμμῶν Ὁ“ “ἢ 
ἢ σαιρῶν λευκῶν καὶ μαύρων »"Ξ 
μάρμαρον, ξύλον). 

᾿ - .“- .} .““ὦ “- Ερριψόκιν εὐ ΕΝ εὐ μο ο» 
διύνευσε. 

ΝΣ, 
᾿Αφροσύνη, ἀπερισκεψία, οὐ 5 

Ριψοκίνδυνος. μὸ γ 
ΜΗ Ῥ 

Ριυψοκινδύνευσις. χ τς 

-- Β 

Δίκτυον, πεζόβολος «᾿Ξ 

᾿Εγένετο σπουδαῖος, » τ ἊΝ 

σημαντικός, συνετὸς ΟῚ ᾿ ὧν» 
-- Ἦτο εὐφραϑής, πὔγλωττος, 

Ἔδωσαν ἀφθάνως͵ δα- ,»ἦ, γ᾽," 
ψιλῶς γενναιοδώρως. τ» ̓ ρου 

Σἰπουδατος, Δ ἀλ “ 
σημαντικός οἱ» ζ. πού 
--Δαψιλής, ἄφθονος γενναιόδϑωρος 
--Εὐφραθβής. 

Ἔκοαψα, ἀπέκοιμε -- " “- 
᾿Ἀπεφάσισεαν {ἄμετοι- ῥ-Ξ ᾿ ΓΟ 
κλήτως)---Ἔθεσε (..} ἐπὶ λέξδως 
{γρμτ.}). 
᾿Απόφασις ---᾿Αποκοπὴ . Ὁ 

{κόψιμον). ΡΟΣ 

Τό (.«.} σουκοῦν (γρμτ᾿}. ΡῚ ζνε 

(ὁ) Τέμνωινν, κόπτων ε - εἰ. 

--᾿Αποφασίζων (ὁ). [7.5 Ὁ 
Κεκομμένος, τατμημένος -- . 

Τὸ ἔχον (4) ρῆμα ἢ λέξις (2755 
ἰγρμε.), 
᾿Αντήμειιμε͵ , 9 “ἂν 
ἀνταπέδωκα, οὐ ι5 »ξ ἐς 

Φάρος, δεισμός͵ ΚΕ- “ - ὃ 

φαλικὸς φόρος, ΄ὡΟΌ' εν 

δἰ ὥμα (ἀνθρώπου), ἰὼ» , ς “Ὡς 

᾿Ἱκανοποιήθη. ἵχ»- " Με ᾿ ἷ »' 
᾿ Ξ ἔ Φὥ ,.- Εχώρησεν εἰς μέρη, ὦ γε. ΙΝ 
διήρεσξε. - 

᾿Εχωρίσθη εἰς μέρη, ἰώ πὸ 5 σα 
διῃρέθη. ' » γε 

μέρος, τμῆμα, μαρί- 1 1 Δ} 

διον, τεμάχιον, ἷξ ἱ. ξ" 5 

᾿Αγνταμοιβή, ἀ- “κῃ, 9.’ Ὁ 

μοιβή, ΣΟΙ 
Διαχώρησις, μερισμός, δι: -αἰρρ 
αίρασις. ΩΣ 

Ε κυ - ον» 

"Ἔσφαξε. ΟΝ 

᾿Εγένετο ἄμκωτις 9 τ 
(θάλασσαλ. ΣΟ Σ 

“Αμπώτις (θαλάσσηρ), »- 

Καρότον {φυτόν)---Σφάγι- ΕΝ 
ον, ἀφακτόν, λεία, - 

μρεοπώλῃς, σφαγεύς. "ἷ» 
"ἊἊΑ - .- - -- 

Νῆσος (ἡ οὐ πιεῖ 

Χερσόνησος (ἢ). ὃν ΓΕ «-ὰ 

ΣφΦαγεῖαν, ΕΣ ΝΡ “ 

κρεστεώ: "35 “ἘΟΣΞ2ΟΥΞ 
λεῖον, 

Ἔκοψε, ἐκούραυ: ὅ,.- “ὁ ὁχ, ὃ « 

σπίμαλλιᾷ, τρί- νῶν ΤΥ ΞΕ ον» 

χες ζῴων), 

Ἔριον, μαλλίον πῆ δος ες 
--- Κουρά, Ὁ οπΣ 

Ὥ . 

Κουρεὺς (ζώων Ὁ» 
. -" 

Ψαλὶς κν. ψαλίθι. “"»5 

᾿Ανυπομόγησε, ἀνη: το - 

σύχησᾳ, ἐστενοχωρή: ξ'" ᾿ ξΣ 

θη, ἐβασανίοσθη. 
Εἶχε συμπάθειαν πρός “ 
τι, ἐλυπήθη, ἐθλίβη. ωρ ζ-:-- 
᾿Ανησυχίαᾳ, τα- ὌΝΟΝ 
ραχή, ἀνυπο- ΣΕ 
μόγησία -- Λύπῃ, ἀθυμία. 



«διὰ» 

᾿Επεθύμησέ τι ὅ,,“͵, ΤαΣ ΡΝ 
ἀπλήστως, 5’ Ὁ 
λαιμάργως. 

Λαίμαργος, ἄπληστος͵ ᾿ 

πλεονέκτης. μων 

᾿Απληστία, λαιμαργία, πι- 

πλεονεξία, δ 
᾿ΕΠπεφορτίσθη, . “ 

ἀνέλαβέ τι "-"ς 2 π-Ξ : 
ἐπίπονον, ἐκοπίασβ, ἐμόχθησεν, 

Φορτίον, φόρτος, κόπος, 

δυσχέρδια, 

Γύιμος (ὁ}, τίτανος. μὰ οἱ 

(ἡ Φαρέτρα, ΕΥΨΑΟΩΝΙ 
 υσιγγιοθήκη. τα ξ τῆ 
Μπῦρα {ποτόν). " 1... 

᾿Εσγούρανε 
(μαλλί, 

Σ γουρὸν (μαλλῇ, κατσαρὸν, 

- π᾿ σ ΝΕ ΡῚ 

“Ὡν 51 ἀκ τ λταρς 

Σγουρομάλης, «Γι ἌΝ 
καταασρός. 

ΟΝ ἘΝῚ ἘΡΌας 

Κατέστησε--Ἔθεσε, 
- 5 --- 

ἐτο ποθέτησε, τλξ: ἐπ 

Μισθός, μίσθωμα-- -ἰ. δ, 1᾿.} 
Δωροδοκία. ἀϊν, 5. 5 ἐσ 

κάνθαρος, σκα- τ  ,-} 

ράβαϊος ἰἔντο- λα. “πα μκ-: 

μῶνλ 

᾿Ετωράννησε, ἐ- ΠΝ , 4 ἜΝ 

βασάνισε---᾽ - 
πέφωγέ τινὰ, ἀπεμακρύνθη τινός. 

᾿ἀρικία, πίοσιςς ΠΟ ὁ τ. πὼς 
ΤΡΧῸΣ πάνθρωποςιος τὴν 

Ἐξηράνθη ἐστε), τας εἶ αὶ 
᾿Εξήρανε, ἐστέγνωσε". ὁ ἀπς ἜΡΙΟΝ 

Ξηρασία, σταγνότης. ΕΊΤΕ 

ον δ... 

᾿Εσαρκώθη, ἔλαβε 
ἘΌΝ αν " “Δ... 2. 

4“ ἀ 

σάρκα. 

Σ ἀρκωσις, ἐνσάρκωσις. 

Σεσαρκωμένος,͵ σαρκωθείς, Δωρ α 

᾿Ετόλμησε, ἐπε- ||; ὦ " .“ ω 

χείρησε, ἦτο κα ΩΝ 

θαρραλέος, παράτολμος., 

Γέφυρα (ἡ), ἀνἄάχω- , δος 
μα, πρόχωμᾳ, Ὅππ 

Τόλμη, θάρρος, εὐτολμία, -1 “ 
θρασύτης, αὐθάδεια, ν ὡ» 

Τολμηρός, θαρρα- :) » - 
λέος, εὔτολμος, - ΡΥ ΒΝ ΩΝ 

θρασύς. 
“ ." μ Ε ὦ -- 

᾿Εψηλάφησξ.  ,Ὰὴν ᾿ς ω-Ξ Ἔ Ω 

Φ . δ “ - ὦ 

Κατεασκόπευσε, πε ν ψα- 

Κατά- ν . “π΄ ΜΗ - 

σκοπός. καὶ ξο
"οῖς μἕσ 

Ψηλάφησις.---Κατό- Ν' 
ηπλάφησις 

πτῶσις, ἔσπεωνα, 

Κατασκοπεία, 

ὋὌ νον ψπηλῶᾶ- “1 ," Ργα ψη οι ὺς ἘΣ 
φήσεως. 

Κατέστη ὀγκώδῃης, σι 2. 

σωματώδης. ΡΞ ὦ 

Ἐσωματοποιήθη, ἀπέ: π 

κτησε σῶμα, ὄγκον, βς 
ἃ κ“, 

μέγαθος. 

Σῶμα. ὀχ (εἰ. πῇ. τ}, π 

Σσωματώθης, εἰ 

“εὐ πϑετΣ ὀγκώδης, 
εὔσαρικος, 

Ὄγκος, παχύτης, βα" ΡΒ 
οὐτῆς, εὐσάρκία. ! 

Ἐρεύχθη. ἰ. τς τ ΒΕΡΝ 

ας (δι 
Ἑρυγὴ κν ρέψιμον ΕΟ: ; 



οἷς 

Ἐμαστίγωσα, ἔδειρε διὰ ι ὙΝ τ. 
μαστιγίου. 

ΡΨ αὐ ἸΕΜΡΝ Ἤτο σταθερός,͵ 
ὁπομονητικός, 
καρτερικός, ἀδιάσειστος, 

Επάγη, ἔπηξε, ἐ- ΡΟΝ λ 

πήχθη. Ἄν 
Εδεσε βιβλίον ( διὰ ο"τὖς ΝΕ 
δέρματος κιλ.π.} -- ᾽ν " 

Ἔξεδαρε. 
᾿Ἔ καλύφθη ὑπὸ χιό- Δ ἐς οἾ 
γος (τόπος, ' 

Σταθερότης, καρτερία, ἀντοχή, δ Ὁ. 

σθένος---Σταρέωμα (οὐρανοῦ). οὶ 

Δέρμα (τό), οι ες 

᾿Ισχυρός, “ ι Ἰ»»: 
σθεναρός, κι “α ὑπμμμν, 

σταθερὸς -- Πάγος͵ παγετῶν, 

βλαστιγώσις (ἢ). ΒΕ 

(ὁ) Μαστινώνων, δήμιος Ξ᾿ 
δΔερματέμπορος. 5}: 

Καρτερικός, ὑπομονητικός, “ 
σταθερός, ΤΩ 

Δερματόϑεσις (βιβλίου), ΑΨ 

Μαστίγιον (Ὁ. δι ς ἐπε 
Δαρματόδατον ( βιβλίον ), ΑἾ “᾿ 

τόμος (βιβλίου). ᾿ 

αἷς Βιβλιοδέτης. 

᾿Εκάθισέ τις. 

Συνβκάθισε, παρδκά- 
θησεα. 

Ἔκάθισέ τιν ας μάρε λυ σον 

Συνεδρίασις, συνεδρία -- - : 3, 
Κάθισμα ἢ κάθισις, 

Δι᾿ 

{τὸ} καθίζειν, ἀνάρρησις, κᾺΣ 

Παρακαβήμενος, 11} ξ »" 

παραστάτης, φί- 
λος, συναταῖρος. 

υὐκευβς 

ες εν 

-- ΟΥ̓ -. 

Ἴ. 
Ξηρός, στεγνός. ς δ, Απ- ἃ εδὺ»- 

ξήραμα, στέγνωμα, ἜΨΨΨ 

αν, ἢ »} 

Ἔξηραμεένος, ξηρός. 

᾿Εφοβήθη, ἔπτο- 
ἤθη, ἐτρόμαξε ὡς Ἵ κμᾶς ΜῈ 
---΄ Εδραπέτευσε, ὥχετο ἀπιῶν. 

᾿Εφόβισε, ἐπτόησε -- 'Ψ᾿' ἧς ἘΝ 

᾿Εφυγάδευσε, 

Φόβος, τρόμος--- “ ,- Η Ν 5 “ 

δὲς 
Φυγῆ, ἀπόδρασις. 

“Ἔντρομος, πτοημένας -- 
Ταχύς- -υγάς, δραπέτης. 

"Αφθόνος, πολυάριθμος, 

.1. ἢ . π΄. .} . 

ὑπ σι ἀπ ς μ᾿ 

Βλέφαρον (τὸ ---Θήκη, κολεός, 

Λεκάνῃη (εἶδος δοκχείου) τσ 

Υ Ὑαβάθα, 
-΄-Ὡ 

Συνεκεαντρῶώθῃη, συ- δε ᾿ - 

νῆλθε. 
: «νοὸς 

ΓἜΦαρε, εἰσεακόμισε, εἰ" 
σήγαγε -- Επροξένησε ΒΥ ἀν 

Εἰσήγαγε ..135}» ος Ἰκ : Ἃς 

ἐἐμπορεύ- “ "ἀπ ποτ 
ματὰ κ,ιὶ.π.}, ἔφΞρε, 

Εἰσαγωγὴ -- Αμάρτημα, ν 
ἔγκλημα, κρῖμα. «εἰρς - 

᾿Εμπορεύματα εἰ- Ἶ σι Ὁ 

σαχθέντα. --" ξ «-ἱν- 

᾿Ογλαγωνία, θόρυβος, πά- προ Ὁ 

ταγῶος, ἰ-.)- . 

᾿Εσχάρα πληγῆς Ἵ) ἜΦΕ 
κν, κροῦστα. ; τ π 

Χιτῶν ποδήρης - ᾿ 

κν, γκελεμπία. «θὰ ξιΐ 

᾿Εξεφώνησα, ἐβρόν ΚΞ "τ, 5 ἃ “ 

τησε --᾿ Ἑκουδθύ- φ τς 

νισε, ἐκροτάλισε, 
κωδνίσκος κν. πὰς ξ ᾿ “ Η 

κουδοῦνι, 



μῦς 

᾿Εξατόπισε, ἐξέβαλε ᾿ς μὴ ᾳ 
(τόπου). ὡρῶν 

᾿Απεκαλόφθη, στ τὶ , ἼΤΑ 
ἐφανερώθη, ἜΡῸΟΣ ὦ ΜΕΥ 
ἐξηδηλώθη. 

.-5.,..- 

Στίλβωμα, γυάλισμα. σὸν 

Σαφής, πρόδηλος, φανερὸξῥήΛ ὦ Δ 
-- Λάμπων, λαμπρὸς --- 
Στιλπνός, γυαλιστεαρός. 

,» 
Σαφῶς, προφανῶς, ἐναργῶς, ΘΒ 

'Εκκένωσις (τόποιν), Ἴω: γώσις (τόποι) ΤΩΝ. 
ἐκτόπισις, μετανά- 
στβύσις--.᾽ἈἈΑὈΙἄμμψις, διαύγδιαι, 

ΓΙαροικία. 

᾿Αποκάλυψις, φανέρωσις. 

Ϊλεταμόρφωσις (Σω- 
τῇρος). 

Στιλβωμένος, στιλπνός, γυα- ὦ λ "ς 
λιστερός, ᾿Ξ 3 
᾿Αποκδκαλυμμένγος,͵ φανερός, 
ἐκδηλωμένος-Μεταμορφωθείς. 

Ἴ --. 2 

᾿'Ὡμίλησεν ἀκατάλη: " 
πτα, ἐξεφράσθη ἃ: πλεῦσαι πῶ 
σαφῶς. 

ρανίον {τά "ΩΝ υ, 

Ἔτρεξε μὲ ὁρμήν, ἐ- “" 
κάλπασε (ἄλογον, δ΄’ 
᾿Ατίθασος, δυσάγω- 
γος, δυσήνιος {ἵππος σαὶ “2 τι 
“πάγη, ἔ:' ι πήχθη, ἐ- ἘΕΕΤΝΤΑΙ͂ΜΝ αὐ 2.5. 

στεροποιήθη, ἐπυκνώθη --- Κατέστῃ 
σκληρός, σφυκτός, 

"“Ἐπηξέ τι, ἔστε. 
ρεοποίησεα, ἐπίμ αὖ γον: αὖ 

κνωσέ τι, 

Πυκτός, πίξ- 
πυκνωμένος, “1 αὐ. ξ" μ 
στερεός, πάγιος, σκληρός, ξηρός, 

ἐλ! αν 

- 1 εἰ 

..8λ.. μας 

Συμβούλιον: - ἃ .- 

ἐφοόρεία. ἘΝ “α υ- 

Διοικητικὸν Συμ' - “" 
βούλιον. ᾿ ΠΡ κι 
Τραχύς, ἀγενής, . Ἐκ ΖΦ ,9 
ἄξδοτος--Βλάξ, “ἀτπ9 κλῆρος 
μωρός, ' 
ατέστη διάσημος, 
μεγάλειώδης, σημαί- 

᾿ | -: Ἷ ̓ “Ἢ 

νῶν; λαμπρός. 

᾿Ελάμπρυνὲέ τινα, ἐτί- π᾿  .- 

μῆσε, ἐξεθείασε- Και ΟΞ ὑπ 
τέστη τι κοινόν, γενικὸν.--- Εκάλυψε, 
ἐπέστρωσε. 

᾿Εμεγάλυνέ τινα, ἐτί. λ“, να 

μησε, ἐσεβάσθῃ ---- Ἰ- ΠΕΣ ' 5} 

σχυροποιήθη--- Ἤδυν άτησε, 
ἘΠπίστρωμα, ἐ. 

φίππιον, ἀάγμα Ἴωνα. δια ἊΣ 

“Ὅλον-- Πάντες, ὅλοι. 5 5 

"Ἔνδοξας, κλκινός, δι- πὶ ἦα 
ἄσημος, μέγας, δ ὑπ 
ῥλεγαλεῖον, μεγα- ἘΒΝῈ “ - λειότης. ΦᾺσ  ὐα. 
Ἢ Αὐτοῦ Μεγαλειό- Ως » 
τῆς (τίτλ. Βασιλέως), 
᾿Αξιοπρέπαια, μεγαλοπρέ- ΝΥΝ 
πεία, μεγαλεῖον, δόξα, τιμή. ᾽ 

Σεβάσμιος, ἀξιοσέβα- Η͂ ᾿ “ - 
στος͵ μέγας, ἔνδοξος, 
μεγαλπιώδης, εὐκλεής, διάσημος, 

Ψαλίς κν, ψαλίδι “ΠΝ 
Βράχος (ὁ μὰ Ἂν». ες ππ μεσὶ 

᾿Εστίλβωσα ες “ες λο- 
(ὅπλον κ λ,πὸ 
-- Ἐφάνη, ἐφανερώθῃ. 

᾿Εξετοπίσθη, μετηνάστευ"- 
σε, ἐξεκένωσ τόπον. 

᾿Απεκάλυψε, ἔφανε- 
βρώθῃ, ἐξεδηλώθη, 

ὡρὺ 

ἐρλὰς 



λλως 

Συνπύρθσις, συ" “πα, 
νουσία. ταὶς 4 ἔξ 

ἱμάς, ὅμιλος, συντροφιά, ζοὺ» 

Πάντες, ὅλοι ὁμοῦ, ὅ- δὲ 
λοι γενικῶς, δ᾿ ω κε 

-.-τ Κοινότης, σωματεῖον---- υ- 
γέλευσισ, συγκέντρωσις. ᾿ -ΠῚ 

᾿Ομοθυμία, ὀμοφωνία, Ἵ 
συμφωνία, ἐὶς , 
᾿Ὁμοθύμως, ὁμοφώνως, ἱρ- 
παμψηφεί. ζ ΄ ). 
Συνέλευσις, σωγκέντρωσις, 
συνεῦρίασις, συνάθροισις. 

Κοινωνιολογία, ἐς ΣῪ" ἐξ 

Κοινωνικός, .Ε ἌΝ 

Κοινών[α (ἧ). 1᾿ο ΣῪ κι. Ἅ! 

Τόπος συνεδριάσεως ἢ. 
συγκεντρώσεως ἢ συ-ὦ ἢ οἷ. ὦ :-Ξ 
ναντήσσως---Σ υνέδη. ον. σύνοδος, 

᾿ΛΑθϑροισμα {(ἀριθμ.) 
--Συνηθροιοσμένος, ὧ΄ 

συλλογή, λεύκωμα, 

ὰ 

εξ» 5 

Σωγκέντρωσις, συνρδρίασις -““.5,} 
-- Τόπος συγκεντρώσεως 

Κατέστῃη ὥρατος “οὖ 4.- 

εὔμορφος. μβασπο ι δ 

Συνήθροισε, τ" τ“ δ π “ιν 

νσώρευσε-- ἐπ Ι μα -: 

Συνώινσε, σωνέπτουξε. 

Κατέστησέ τι ὡραῖον, : 

ἐκαλλώπισε, οκός ΠΡ 

Συμπεριεφέρθη " μι τς μ Ἴ- 

καλῶς, ἧτο ἀ- 
βρόφρων μετά τινῦς. 

βάμηλος (ἄρο, θηλ.). εἷς ες 

ΤΗΝ []οσόν͵ σύνολον, κε- 
φάλαιον (ἄριθμ.,} --- 
Πρότασις (γρμτ.). 

--.δ.... “- 

᾿Απεξηρα- ἘΠ. ᾿ αὐ - 

μένος (ἀ- «οὐ ΠΡ ἋΣ ς.5 ὧς 

γρός), ξηρὸς --- Οὐδέτερον (γρμτι,) 
ἄψυχον. 

Πῆξις, πύκνωσις---Σκληρό 
᾿ 

τῆς (χαρακτῆρος), καρτε- Ὁ" 
ροψυχία, ψυχραιμία, 

(8) Πέμπτος σεληνιο- Ἧ 
κὸς μῆν. ΟΣ μοὺς 

(ὁ) Ἕκτος σελήνια' μν ὨὮ 

κὸς μήν. ᾿». δ" οὺς 

Πυρακτωμένος ἄν. προ, 4. 

θραξ. »Ἐ. ς ὃ Σ 

᾿Εντεριώνη φοίνικος {ψύχα 2. Δ 

Βένδρου). τ 

Πύραυνον κν. μαγ' τ . Ὁ 
κάλι--Εἶδος θυωμι- νὰ ᾿ 5. 

ατηρίσυ, 
» 5. 

Τελωνεῖον. 2 »- 

Γκιμέζα, εἴδος σύκοι;, συκό- 4.» 

μορᾶν. - 

Συνήθροισᾳ, περιου- , -- 

νέλεξε--Προσέθεσε ὅπ δ 
--ἰῬἨ- Εσχημάτισε πληθυντικὸν (γρμτ.} 
Συνευρέθη, συνου! 
σιάσθη, δ᾽ ὑός ες 
Συνεφώνησα --- σα 
᾿Απεφάσισε. ἐἐρ ΡοΝ τ 

Συνεκλήθη, 
συγεκεν: ἐν 2:  ῖ συ" .-Ὁ} 
τρῶώθη, σωνεδρί σε, 

“᾿᾿Αθρόισμα, συνά: Ψ ῃᾳῃᾳἜΕ 
θροισις---Πρόσθεσις ἕ “Ὦ 
[ἀριθμ.}--Πληθωντικὸς γρμτ,}. 

Γράνθος, συσπείρω- . 8 

σις παλάμης. αὐὶ δῖ 

Παρασκευὴ (ἡμέρα) -- ἜἘ- -- 2} 
βδομάς. 1... 

Τέμενος κν. τζαμί- - - 
᾿Αθροίζων, σὺν - δ Ζ δ 5 

Βροίζων (ὁ). 

Σύνδεσμος, ἕνωσις --Πα- “- 
νεπιστήμιον. ἰ- 



ὅς: -ν.- ἀλωλιι, 

Π ΒΞ 
: : Ἀονδρικῶς, σωνολικῶς, γενι- “π"5 

᾿ ΩΝΟΣ - ΡΨ τ ᾿ 

Πλευρὰ (ἦ). τς - κτῶς----Ἐν ὀλίγοις, ἐν συντομίᾳ ὩΞ υ 

ΓΙλευρά, ; ᾿ π . - 
μέρος. -ὸὺςπ ἔτ. «τὴς κάλλος, ὡραιότης, καλλονή, ΝΡ 

. ' - ὥἄ ας 

Πλησίον, παραπλεύρῳως, -ὖ ον Καμηλοκόμος, καμηλοδηγός. κ 

Τίτλος εὐγενείας, ἐντιμότης, ".Φ [᾿Ὡραῖος, εὔμορφος, καλός--- “ 
ἐνδοξότης, ὀφηλότης. ΝΝ (τὸ) Καλόν, ἀγαθοργία, με 

ΠΆξυρῖτις Δ πιο ανον ἡ; ̓  καλωσόνη, δὐεργεσία, 

[ἀσθένρδια). τὰν νά υϑυ. μσς ! , ΡΥ 
""- Περίληψις, σύγοψις, ἐπιτομή., τὰ 

Νότος [ὁ), - μ᾿ “- ᾿ , 
᾿ Εν περιλήϊει, γε- Ν» ἢ δ ΜΙ 
Ἀποφυγὴ, χω ς-ἙῪ Ἔ Τρ} νικῷῶς, ἐν συντομίᾳ, Σιν 2} 
ἀπομά- 
κρυνσις, ἀποχῆ. 

ἜἝκλινε, ὑποκλί: 
θη, προσέκλινε, πονῳ οΝ 

Πτέροξ, πτερόνίον..-" ξζ ποῖ 
καταφύγιον, προστασία. 

Αμάρτημα, κρῖμα, ἔγκλημα. εἰ-Σ 

Πλημμέλημα, πτατῦμα, “Δ. 
ἀμάρτῃμα. 

Πλημμελειοδικεῖον, τ! ραν: 

ΩΨ, -π-νὉ 

᾿Εστρατολόγῃσε. ὦ σ ὁ ὦν 

᾿Εστρατολογήθη, ΜΟΥ “» 
ΆἍ υ »ἊἊ 

Στρατιώτης δεν ᾿α ΘΟ ον 

Στρατολογία. Δα 

“Ακρὶς κν. ἀκρί: 
δα (μαύρη). 

Κατέρριψε (ἔρρι- 

ψε κατὰ γῆς), 

»"" ΠΕ, 

ΤΙ ΕΥΧΣ 

[ γὔ ... ᾿ “π΄ - 

ἐφόνευσε. 

Αἴθος --[ἰαταὰρ- ΠΡ 

᾿Εκήδευσε (νεκρόν). 5. ΐ ̓ ν 

Κηδαοία, ἐπικὴ- ψζυς 5 
Βειος πομπὴ -- 
Νεκροφόρος κλίνη---Λείψανον. 

Καλλωπισμός, ἐξωραϊσμος οἸκιυσεο 

Πούόν, σύνολον --Περίληῳις, “πα, 

σύνοιις. μὶ 

κΚαλλωπισμένος, 35 ΑἹ 

ἐξωραϊσμένος, ἐξ 

᾿Αβρότης, τρυφερότης, ἡ αἰ 
καλὴ συμπεριφορά, 

᾿Επκληρώθη, ἐγεμίσθη--- ἡ ὦ, ὧν», 
Ἧτο ἄφθονος, δαψιλής, κ᾿" Ὡ 

᾿Αναρίθμητος, παμπλπθῆς νύ “ 
-- ΓΆφθανος, δαψιλής, - 

᾿Ανάπαυσις, ἀτα- .- Ὁ" ΄ 
ραξία, ἀνακούφι: - κΞ 
σις, ἄνεσις, 

Συνηῦροί- “" - 
σθη, συ- σμασῖ νον μᾶς 
νι στίσΒπ, συνεσωρεύθη. 

Άθροισμα, πλῇ: ᾿ 
θος, ὄχλος, οα ὡτς ἜΣ, μὲ 
συρφετός, 

(δ), ᾿Ανήκων εἰς τὸν “Ρ 
λαόν, δημοκρατικὸς, - 

Δημακροτία, ὀχλοκρατία. ὦ, » φὴς 

ἔ Φ Ἀ Β "π΄ να Ἀπεμάκρωυνε, “"᾿ τς ἐν τς 
ἀπέτρειμε, τ - ὍΝ 
ἔθεσε κατὰ μέρος. 

. νὰ τὴς 
᾿ “πὰ Το οὐ 

᾿Απέφυγε, ἀπεμακρύνθη“ 



ΓᾺΡ: 

᾿Ασπὶς (ὅπλον), ἀ- “1, υἴ΄τ, ὼ. 7 
μυντικὰν ὅπλον, οἱ Ἐξ 2 ων 

Παράφρων, τρελ- ν  , ἊΝ 

Συνέλδξε, ἔδρεψε -- ," “- 
5. οἷς Διέπραξβ ἔνκλημα. 

Περισυνέλεξε 5“. τὸς 
(καρποὺς), τ ἡσπο 5, 

Προσῆψε τ΄ ξΞ - 
κατηγορί- ὡ- ω - ἀττῶ ἜοΣι 
αν Κατᾷ τινὸς ψευδῶς), ἐνόχοποί- 
σαν (ἀδίκως, 

Ἔγκλημα, κακούργημα, «“Ἴ. 
πλημμέλημα, πταῖσμα. ες 

Κακουργοδικεῖον, ποι. 11. -πὐ 
νικὸν δικαστήριον, τς κα 

εἰ». 265 οἰξ, 
᾿γκληματίας, κα- 
κοῦργος --(6) ἀρέ- 
πῶν, περισυχλέγων καρπούς, 
ἄνθη κι λ,πι} 

(τὸ) Θῦμα. θα --Ξ 

λίρα (μονὰς νομίσματος}. ΕΝΩ͂ΡΕ 

ατέβαλε “Ὁ  -ϑ -- 
προσπάθειαν “ἢ σάρπι ἴων Κα 
ἰδυνάμπιο), 

Προσεπάθησε, “-“- ὁ ᾿-φι λυ 

ἐπεμελήθη, κα- Σ ἘΣ ΤΟΣ 
τέβαλε προσπαθείας. 

Ἠγωνίσθῃ, ἐπά- 
λαισε, ἐπολέμησα, 

Προσπάθεια, ἐπιμέ- ΨΞ Ά 
λεια, φιλοπονία, 2 Μππλ -Σ 
Ἐπιμέλεια, ζῆλος, ,.ὃϑ δ. 
προσπάθεια, μόχθος, οἷφς Ι. ὦ 4.» 

κόπου. 

᾿Αγὼν͵, πάλη, νι κὶ.}» 
πόλεμος, ᾿ αὐλὰς 3 οἷν 

Προσπάθεια, ἐπιμέλει ες, οἱρκὶ 

(ὁ) ᾿Αγωνιξόμενος, παλαίων, 
πολεμῶν, 

δα 

.. ἈἌἘ 

"Ἑμβρυον---Πᾶν τὸ 

ωηςΣ 

Καθώρισεν ἢ πρασ- ὍΝ φν 

διώρισα γένος, ωπον 
εἶδός τινος ---Ἐξωμοίωσε, 

Κατέστη τοῦ αὖ- ΝΣ σ᾿ 
τοῦ γένους ἢ εἴ- σένα ̓ ον. 

δόυς, ἐξωμοιῶϑθπ. 

Γένος, εἶδος, φυλή, ,. ἢ ᾿ 

καταγωγή--Γένος ω"ἷ- ᾿, ἯΕ .-"Ξ 

ἴγρμτ) 
᾿Ιθαγένεια, ὑπηκοό- .ος 
τῆς, ἐθνικότης, ὰΣ 

᾿Ὁμσοιότῃης, ὁμοιογέ- - “. “ κ«.- 
νειὰ, σογγένεια. σον 

᾿Ὡμογενής. ὁ τοῦ αὐτοῦ γέ: αι 2 

νους ἢ πίδους ἢ καταγωγῆς. ἱσ 

αὐλπαροξέκλινε, ὑπ’ ἀσαρος ἀλῦν 
Ἤδικησε, ἦτο ἄδικος. ἀπσ Ἰ(ς ἀϊ», 

᾿Αδικία. ΒΗΩ͂ΡΕ 

᾿Εκάλυψε, ἐσκέ- ΞΡ δος εὖ 

πασε--- Ἔσκοτεί- 7" Ὁ ον ἱ 
νιαῦᾳ ἰνὐξ}. 

ΠΠἀρεφρόνησε, ,3 
ἐτρελλάθη, εἰχει στιν ππν οἷ 
δαιμάνια, 

πα΄ 

Κατέστησέ τινα πος “ 
ράφρονα, τρελλόν, ὧος σίου κα ΡΟ 

Δαιμόνιον, τ 
πνεῦμα τ’ εἰ δ ἐς 
(κακόν), φάντασμα. 

ἐσδένος ΡΠ). Οὐτ (ον 
Ἰκάρου σοοὶ ὑσ, οὐ». - ὃς 

κρολνα, προπι στος κα 
προορῶν 

." ᾿ ,.." 

κεκρυμμένον. τ “ἘΝ, 



ΞΞ «τ ατ-- 

Ἔκλαυσε, 
ὠδύρετο, οὐ φεϊ γολρσιι πος

. 

Δάκρυα, θρῆνος--- υι “ 

“Ὄχλος, πλῆθος, 

Εκτρώσις, οροὶφν ̓  

ἐἀ ποβολή. 

(τὸ) ᾿Εκτρω": -ὃ 2 .»" 5 

ϑέν, ἔκτρωμα. Ὁ λϑρελοσ
 

᾿Ηγνόησε, ἧτο ἀδαῆς, 7 ὃ , -» 

ἀγράμματος, ὄβφοο ὁπ 

Κατηγόρησέ τινὰ δι᾽ ᾿ ᾿ς :- « 

ἀμάθειαν, ἄγνοιαν, 

Προσεποιήθη ἄ: ΕΣ “, 

γννοιαν, ἀμάθθδιαν. Δ ῥρίρῦ ̓  μι... 

᾿Εθσώρῃσέ τινὰ 5, 5 αὶ Ἵ 

ἀμαθῆ, ἀδαῇῦ. ͵-Ὁ. πὶ Ὅεπ ῦὉ 
᾿Αμάθεια, ἄγνοια. “ΤΙ - ον 

μωρία, ἤκοΣ Ὁ 
Ν 

Ἀεσ  εὐλα δῦ 
᾿Αμαθῆς, ἀδαής, ἀγράμματος Ῥλάξ, 
Κατάστασις ἢ ἐποχὴ ἀμα-. ;Σ’,}. 
θείας (ἡ πρὸ τοῦ Ἰσλᾷμ). “οθν, 

--ΕἩἰδωλολατρεία, 

(ὁ) ᾿Αμαθέστατος, ὃ τε’ - 

λείως ἀπαίδευτος. ὠμ 

(ἡ; Προσποιητὴ ἀμά' (ἀμ 

θεια. 

Τύπος ἔρημος ι. ΄ὰν 

(ἐρημιά). »ῬΈ τες 
“Αγνωστος--Π α- 
θητικὸν (ρῆμα). μου Εϑνέ 

᾿Ἑσκυθρῶ - 
πασβ, ἦτο “Ἐπ 2 απ ῊΣ 

αὐστηροῦ ὕφους. 

Σιύννεφον (οὐχὶ κε τ ᾿ ΝΡ -» 

βροχαρόν). ΔΔ φῇ δ 2 ΔΑ ἱφ 

Δκυθρωπὸς κν. καταοι- - “Δ 

φιασμέγος, 
ἰτἶ κ᾿’. 

Ἄδης, κόλασις, γέενα (ἡ) σε 

Σημεῖον, τόπος, μέρος, {5.} π 

᾿Ατμόσφαιρα ---(τὸ) Ἔσω- 
τερικὸν (οἰκίας κιλ.π.}. 

ἐς 

-ΞἉ 

Ὡ κὺ 

(ὁ) ᾿Επιμελῆς, (δ) πρὸ- κα, 
σπαϑῶν, φροντίζων, υδκγὰξ- 

᾿Εκοινο ποίησέ τι, κλς 27 

κατέστησέ τι δῆῦ- ἘΣ Ἐπ 
λον, φανερόν. 

᾿Εθαμβώθη(όφθαλμός -" - 

ὁπὸ λάμψεως}. σοπι ἢ ΣῈΣ 

Κατέστη ἠχηρός, εὔη: ἡ... Δ 
χος, ὑψίφιανος, σπ Σ 

᾿Εφανέρωσέ τι, ᾿ » [συ ι μ- 

ἢ ἐκοινοποίησε 

ἐδημοσίως)--; Ὑὕψῶσε 
φωνήν, ὧμί- 

λησεν ἠχηρῶς. 
ἐἰτὼ Πασίγνῳ- “ “ας κων 

στον, τὸ πρόϑη: ἰφν 38 »επλυε
ῖ 

λον, {τὸ} προφανές. 

ΓΠαρρησίςο, θημὸο- Ξ,.5.. - ῖ ̓ 

σίᾳ, φανερῶς. Ἷ ἷρο δ κφτ  μῈΣ 

Ὑψιφωνία, ἠχηρότης (φωνῆς). ξὰμς 
ὙὙψίφωνος, ἡ" Ε 

σφ- ξ ν»Ὲ5 χηρός, εὔηχος" 
--Περικαλλής, ἀξιδλονος, ἀξιοίη: 

μείωτος 
πὰ - ἢ “- 

Ψιφωνος, ἠχηρός. ( μἀπ 

ἬΝ, 

Μικροσκόπιον, .͵Ἐὶλὶ 

Ἡτοίμασε, προῃτο , 5 η ̓ , 

μασ, ἐξώπαισα. 

Προητοιμάσθη. ἐφῶ: ἢ, ἦι φς 

διά τθη, ἐξωπλίσθη. Ῥἄἀππι" ἘῈΣ 

᾿Απετελείωσε {πλῃ- ΜΆ υ Ἴ 

γνοωμένον, ἐτοιμοθά- ὑοῦ Βακὰ 

νατον), 

Σιυπκευθῆ, κ᾿ : 

παρασκευὴ ἐγ ῖ. - 45) λἰρε 

-Προὶξ ἁϑοικιῶν πρηήδναι σκεύη. 

[(τὸὺ Πεπτικὸν σὖ' Ἵ ̓ - 

στημα. 

Ἕτοιμος, παρά- Ξ ιν» 

σκευασμένος. ὙΞ.} ΗΝ 

Πραοπτοιμασία, παρασκευῇ, νκΑ μΐ 
ἐφωβιασμός, 5 



μὺς κοο- κι ».-} 

Ἐλευθέριος, “ ΟΣ 
γενναιόδο).- οὐ ἷα ̓ ξ οἱ ρσ 

ρῦς, μαγαλόδωρος. 

Ἵππος ταχύς, ᾿ 
καλῆς κατα- ον εἷς. ξ οἷ» 
γωγῆς. 

Καλός, τέλεισς, ἐξαί- Ὅὸ ως 
σις, ὑπέροχος, ἀ- - ἕ πὶ 

βιστος. 
Τελείως, θαυμασίως “ω- 

καλῶς, ἄριστα. Ἰλμ: 

᾿Απέκλινέ τινος, Ὁ ι- 
ἐξατράπη (σκο:. ΓΌΟΝ 
ποῦ---- ἬδΙκησε, ἔβλαψε, 

Ἔγαιτνίασα, τῇ - ,᾿. « 
συνώρευσε. 5 ΠΕ 3,οκὰ ") "- 

“Ἔπροστάτευσε͵ ᾿ς ἰεἾ 
ἐλύτρωσε, ἀ- Ὁ 
πηλευθέρωσε--᾿Απεμάκρυνέ τινα 
(εὐθείας). 

Γείτων [ὁ], ᾿ ᾿ ι. 

(ὁ) συνορεύων, Ὡς 95 
Αδικία, τυοαννία, κατα- ον 

πίεσις - -"Αδικος, τύραννος, “2. 

Γειτνίασις---Προστασία, ἡ» 

“Αδικας, τύραννος .- ““- Ἶ. 
-- (ὁ) ΓΙαρεκτρο: “9.2.5. Ὁ 5 
πεὶς (εὐθπί ας), 

(ὁ) Γειτνιάξων,͵ συναβεύων -- μ᾿ 
(6) Διαμένων εἰς τέμενος ). 
λόγῳ ἀφοσιώσεως εἰς τὰ θεῖα 
παρὰ Μουσουλμ.), 

-- 

᾿ 
Προστάτης, λυτρωτής, σωτήρ, οὐδὲ 

Περικγημὶς ΝΣ 
κν, κάλτσα. "αν 
ἀιέσχισε (τό- , . ᾿ 
πον), διῆλθε, 5 οΝ ἡὃς 55} 
-- τό τι ἐπιτρεπτόν, θεμιτόν, 

Ὑπερέβη(δρι- .“|. 90} ,- 
Ὃν) ΚΨ. ξατέ. 308) ἘΠΕ ἡ ἦς 

βρασε--[Π]αρεῖδε, ἀφῆκαν ἀτιμώρητον 
(κρῖμαλ ΠΡ 

Διέσχισε 
(τόπον͵. 

᾿Απήντησε, 
᾿ 

ἀπεκρίθη. οὐ συ ἐ «οἷο 

Εἰσήκουσε, ἢ" - “ [-: 

κουσέ τι εὖΞ πα ἐς ἶσα ζω} 
μενῶς, ἐπήκουσε. 

᾿Επηρώτησε, “πῷ “5 «Ξε 
ὑπέβαλεν ἐ- --»“Ξ-ῳΔἕ καθ 
περώτησιν. “ 

ΓΙεριηγητής, ἐρευνητής, «οὐ ρς 

ΤΙ ἘΝ 
᾿Απάντησις, ἀπόκρισις, 

(ὁ ᾿Α' παντῶν, ὁ 
εἰσακούων, (ὁ) 
ἐπαμούων. 

Εἰσακουστός, εὐπρόσδε. | “ΌἊ. 
κτὰς, παραδακτός, “"“ 
᾿Ελοξοδρόμησε ζ. οι σ- «- ρον 

οὔσ]κοκ τε --βον 

8 » 
ἘΡΕΥΟΤΟΝ 

Κατέστρεψε, ἡρήμωσε, εν ί εἴτ! 

Σωμφορά, δυστι:" ἢ “ὦ “8 
χία, μάστιξ. ξ- πα ἀν. 

. “ Φ 
Τσόχα (ἡ, δὶ» Ϊ ἘξτΣ 

Κατέστη καλός, -- 
ἐξαίσιος--Ηὁ. ὑπο! οἷς «ὁ »γ. 
δοκίμησα - Ἦτο ἐλφωθέριος, γεν' 
ναιόδωρος, μεγαλόψυχος. 

᾿Εβελτίωσέ τινα, ἜΝ, ες ἤο 

κατέστησέ τινὰ ποῦ 
καλόν, ἐξαίσιον. 

᾿Ηρίστευσεν εἴς τι, ἀ- 2 ͵ 
πέδωσέ τι τελείως. πὶ ἃ οἷν 

᾿Ἑλευθβριότης, γενναιοδωρία, ; 
βὐγένεια ἱμυχῆς. τ 

Βροχὴ ἄφθονος, ὀμβρία. διω- 

Καλωσόνῃ ψυχῆς, ἀνώτε-" 
ρότης, ἀνώτερα προτερή- δ. μη 
ἱμάται, 



ὡς --α-- 

ρῆμα ἔχον εἰς τὸ μέσον «Ὁ σ᾽ (μὴ 

ἢ ἢ ὦ πα. δε ἐὰ εὐ 

"ὍὌμιλος, πὴ πὶ μθ πὸ μοι κ 

ὁμὰς, ἀγέ- Ὡπ ΕΟ ΝΠ.ΘΞ 

λη--Χορῳξία. 

18- Ἐς πῃ μι σ 

ΚΕΡΘΗ, δ» ρου ἐσ ὦ» 

περιέτρεξα, περιῆλθε, διέτρεξε (τόπον). 

᾿Ενύρισεα, 
παριέστρει!. 

ἡμρῦ " ἰἰσὶ 

Περιφερόμαενος, ᾿Ξ .ῃ Φ.- 

πλανόδιος, δ ρκν2 μ ΓΤ 

Περιηγητής. ἐρὺ πη" “ «ν 
γητής. 4} 4-} Ἅ) ΕΝ 

Κυκλοφορία, περιφορά. ὦ κε 

Τόπος περιστροφῆς͵ --ΠΠεδίον 

--Τόπος---.ῷΧ Χρόνος. 

Λευκόν--- Λαῦρον " ἿΝ δ 

“ῳ Ἐρυθρόν (χρῶμα). “55. '“ὅ οὐ 

(ὁ) Ἥλιος κατὰ τὴν δύσιν. ΠΗ͂ΡΕ 

γύσία, φύσις, ὑπόστασις 
-.». 

π Ἀν} --θμΠολύτιμος λίθος. 

Πολύτιμος Ἃ- ΕΣ 

θος, κειμήλιον, ὔκς. ἐδι »» 

μαργαρίτης (ὁ), 

Οὐσιώδης, ἀπαραίτητος--ὀ "τ 
Κοσμηματοπώλῃης, β ν»Ρ - 

Πάθος---ΔΛαραυσμός͵ φθίσις. ιξ ἦς 

ἃ 

Θυλάκιον κν. τσέπη 

--“Ανοιγμα, ὀπή. τσ. ξ. “--- 

Λαιμὸς (ὁ). 

Ἔβαψε δι΄ ἀσβέστου "ἢ ἢ 

κν, ἀσβέστωσε. Ἀπ 

»κπλυισὶνε λας 
ἐμὰ 

Ὡ 

ἘΣ 
Ναὶ 

Άσβεστος κν. ἀσβέστι. 

Ολλ χ τ λ 
Συνασώρευσε στρα- 
τόν, στρατιώτας. 

ἦν 

Δένδρον καὶ καρπός ἦ - 
(καρυδιᾶς}, ΒΝ ΟΝ 

ΟΙ Δίδυμοι (ἀστρν). ΟΝ 

Διαβατήριον. ΡΝ ΡΣ 

'Επιτρεπτός, νόμιμος, θεμιτός ΜῊΝ 
--Ο' Ἐνδεχόμανον, παραδεκτόν. ΄ 

ΒΠραβεῖον, δῶρον. σα. ξ5. τς 

"Αδεια, ἔνκρισις. δ “5 

'γπκέρβασις (ὁρί- 
ὧν), ὑπερβολή. ἜΕΡ., ον 

ἱλεταφορά, μεταφοριυκὸν ΡΗ 

σχῆμα, ἀλληγορία, 2: 

Μεταφορικός, ἀλληγορικός, (6 ΕἸ 
»" 

᾿Ανάκτορον {τό}. ἃ "“"“ ̓ “5: τ. ΝΡ 

ΩΝ ἐρν ον 
"Εστέρησέ τινὰ 

τροφῇς, ἡνάνγ- εσυξ»ς:
 .“Σ 

κασέ τινὰ νὰ πεινάσῃ. 

'"Επείν ασβ. 

Ε 

»" 

559 ξσ εὐ πξε 
(ἃ) Πεινῶν, πειναλέος. 

Λιμὸς, μανάλῃ ΕΡ, 

πεῖνα, σιτοδείᾳ. ᾿ 

Κατέστησέ τι κοῖ- 
λον, ἐκοίλ αν 

Πεῖνα, λιμὸς. 

ΟΡ ὙΟΎ. 

Κοίλωμα, κοιλός ἃ ἢ πν 

της, κοιλία -- δὴ»! “ ζ"} -π 

(τὸ) ᾿Εσωτερικόν, (τό) ἔνδον 

(οἰκίας κιλιποὶ 

Κοίλωμα --Οἰ τὸ) ᾿ Ν ᾿ " πω 

Κοιλαίνειν. -ὰ νυ ̓ ΤᾺ ψεῆπτ 

οτος, κούδιος, 
,. ἢ... . - 

κανός. οὐ »Ξλω »Ὶ} 



.- -- ὁ.- ΡΟ, 

Συνοικία (ἡ), αὐ ω, τ ὅ. ἶ»- 

᾿Απέκτησα. πρὸ- .... ἢ, δᾳι;, “ὶ 
σήρτησε, ἦτο πσγάοῦν 
καἀάτοχός τινος, 

Περιέβαλε, περι-, ."»,."ς; 
ἐφραξε, ἀπέ- » γι 
κλεισε. 

ΕἸγετήν,. αὐ, τ “ὶ 

δον (γυνή) 
Προεφύλαξε, πε- κ᾿. τ 
ριβφρούρησέ τι, (»») »κμ- εν. 
ἐπροστάτευσέ τι, 

Ἐτοποθέτησέ τι, : ΞΕ 
ἐπὶ ὄχθης, χεί- (ὁ »λόρκων. 
λφυς, ἄκρου, 

Χεῖλος, ἄκρον, ὄχθη. 451»- 

(ὅ») ὁπ) ζῶ. 
Περιξκύκλωσε, περιεστοίχισε͵, 

περιξξωσε, 

Ὕφανε. (3».) ΠΝ ει “ἢ. 

Ἔ θη, ΠΞΞ 

ΑΕ θη. (5) δ: ᾿ ὅν 

ὋὉ φωνογράφος, δ.) 

Παρενέβη {με’ δι" 
ταξὺ δύο) --- (6») “,.: ον 
᾿Ἤλλαξέ τι κατάστασιν -- πέρασε 
ἢ συνεπληρώθη ἔτος, 

Περιεαστράφη, παρι- -- 
ἕπτη (πτηνὸν κλπ.). (.»)} ὁ ' οὺ- 

"ἜΦφ9ϑ ὦ ᾿ . 
καιρός, ΗΝ (ὁ) βῆ τ ὧν- 

θεν (ἡ ὥρα ἃ 
(6) Πρριλαμ-. να 7 
βάνων, ὦ) 420 «δια δ ὅν. 
συνρνώνων---Ταχυδακτυλουργός." 
Συνωμίλησβε, ἝΞ 
συνδιελέχθη, (9) "55. 

Στρατός, στρά , ὁ’ 5.“ 
τευμα. ΟΣ. ΠΟ ΣΩΣ μ 

Ι ᾿Αναβρασμός, ἀν αστάτως 5} .΄.“ 

σις, ταραχή, κλονισμός. πὶ 

Ταραγμένος, κλονισμένος, ΟΝ » 

Πτῶμα, ϑνη: 1] ἢ -- 7 
σιμαῖον κν, συν. ζ 
ψοφίμι, 

δἘ 

Γενεὰ (ἡ), φυλή, εἷ,» Ἱ ιξ ἂς 

δες (5ὴ 

᾿Ημάρτησε, ἔτ(..»}) " ω,ς ΝΗ 
σῴαλε πάρε- 
νύμησε 

'Εμβρολήπτη »υ 

πα ἔδειξε. ()θ: ὅν 
νι προτίμησιν, 

ἼἜσχεν ΝΣ ᾽ 
ἀνάγκην ( - ) εἷς ; -. ᾿ εν- 
ἢ χρείαν τινός. 

Συνεζήτησε, ἐφι: ᾿ Ἴμ ἢ 
λονίκησε, ἐλὸ- (:-:) ες " εν- 

γομάχησε., 
᾿Ανάγκη, “ . ““ χρεία. ξ)»»} αὐἰσίρις ξ ἀσὶν 

Ἔξέκλινε, ἀπεμα- “ 
κρύνθη, ἐξετράπη. ( “».} ὩΣ οἷν 
᾿Ωμίλησε, Ξυ-», Ν ἜΣ 
νωμίλησε, [2..») νας [ὦ σὺν 

συνδιπλέχθη.. 
Ἦτο ἀντιμέ: . αι} . 
τωπός τινος, ( 2.5.) οϑὲ ἐς θ1.ν 
ἦτο ἔναντί τινος, 
ἜἘπανῆλθε ---  « 
Κατεπλάγη, .») :»ξς "- 

Κατεπλάγη, ἐξεπλ ά- ,“ἍΓ,᾿ 
γὴ κν, ἐσάστισα. (.»») υἱὲ ἄ υν. 



"» 

(ἡ) ᾿Ωτὶς {πτη- , - “1.23 
νόν) κν, ἀγρι- οἷ Ζ ονῳ» 
ὄὀγαλᾶος, 

λελανοδοχαῖον (τόν, ν ι. ξ δ᾽ κα 

Παριῶρισε, ἐφυ- : “Μἤ 
λάκισε, “ἘΞ τω 
᾿Ανδχαίτισα, ; - - 
ἠμπόδισα. ων 

Συνεκρατήθη, -. “- . 

πεοιωρίσθη, ἘΞ τς ᾿ 
ἀπεφ»ἄχθη. 

Φυλακῆ, δεσμῶω- ᾿ ἊΝ 
τήριον, εἰρκτή «ἡὋοὌὍἜΣ 
περιορισμός. 

ΨΦυλακισμένος, "- . 
δεσμευμένος, .“-Ξ9..» 
περιωρισμένος. 

Συγκούτῃησις -- "ἡ .«" 
᾿Απόφραξις -- συ») 
Φυλάκισις, 

Φυλακῇ, ὥβομω- " -- ὃ .. 

τήριον --Τόπος οὐ “ ξζυ-"Ξ 

περιορισμαῦ, δεσμεύσεως. 

᾿ἰθιοπία, ᾿Αβησ- ως “γῚ Δ κ6,- 

συνία. 1.1.6} οὐ} 

Αἰθίσψ, ᾿Αβησσυνός. δὰ », 

κόπησο͵ Ἐπ Ά, ἀτρ  ὩΞ κ0 ο΄ 
ἀπέβη ἄκαρπος, ἀνωφελής, ἀπέτυχε. 

᾿'Εματαίωσε, κα- μ «“ἰἰν.." 
τέστησέ τι ἀνώ- “ σα. Ἶ 
φβλές, μάταιον. 

ἈΧρεωκοπία, ματαίωσις, “ 
ἀστοχία, ἀποτυχία., ΝΣ - 

ἐφανδ, ἔπλει: Ἔα Α “- 
ΜΕ καλῶς) πολ. ᾿ 
ἜἜδεσε, σωνέσφιξκ. 

Ὑφασμένος, συνυφα- ἠ " 
σμένος (στερεά). 3. 
Σιονέλαβαν (ἐν γαστρῇ, 
ἔμεινεν ἔγκυος (γυνή), μ-ι «--- 

μον ἢ -- μμ 

Ἕπεζ ἀ με 

πράξη τ τολι (Ὁ). γέ οὐ 
ὡς) ---᾿ Επεχείρησέ᾽ τι (διά δόλου, 
ἐλιγμοῦ), 

Ἢ γάπησε, 
ἠράσθη. 

Κατέστησέ τι προ. 4 
σφιλές, ἀγαπη; --- ᾿ -" 
τόν -Οα Ἔκαμε σπόρους (φυτόν. 

᾿Ἐξεδήλωσεν ἄ-: 
γάπην, φιλίαν, νῷ ᾿ ΘΙ 

᾿Επρατίμησέ τι, 

ΕΝ Ἵ ΠῚ .- 

ΩΝ 

Ρ.» 3 
᾿Αὐγάπη, ἔρως, στοργῇ, χ ςν 

Κόκκος, σπόρος, ω»᾽-. 5»ᾳ 

᾿Αγαπητός, προ 

φίλτατος. 

Κόκκος, σπόρος ---' . - -.ὥ 

ξάνθημα κν. πυρὶ τις. ες 
Καταπότιον κν, χάπι. 

" } 

(ὁ} ᾿Α γαπῶν. Ἔ. 

᾿Ἡγαπημένος, ἀγαπητός. -»-Ἐ , 

» 
Πυγολαμπὶς (ἡ). μον ἴω» 

᾿Ενεκωμίασέ τινα, ἐπεῦ: -5Ξ ὁ, .5 “ 
φήμησε, ἐπεδοκίμασε, ὠσ αὶ ων 

.ἢ .». 

Εὖγε! ιλ. 

χάρη, ηὐφῥάνθῃ, ΒΥ 
ηὐχαριστήβη. πο ᾺΣ 
“Εταρψὲ τινὰ, “᾿,,- Ὁ 

ἐχαροποίῃσε. δ τα ΜΝ τα νυ 

Σοφός, σοφολο- 
γιώτατος---ἰ ρ.. ἱν. ξύσα 

χηγὸς θρησκείας, ποντίφιξ. 
»."} ᾿ 

Μελάγῃη (ἡ} ὩΣ 

Χαρά, χαρμονή, , 
εὐφροσύνη. 2: 



ἩΡΡ. ᾿ τὰν -- 

Ἕως ὅτου, μέχρις ὅτου --- 4 
Ἵνα, διὰ νά--Εαὶ (ἐμφαντικόν.͵ (πη 
᾿Εϑεθάρρυνε, 5, “ “ 
παρώτρυνε, ὠς δυ ἘΣ ὡς 
παρβκίνησε, προέτρειμέ τινα εἴς τι, 
᾿Ενθάρρυνσις, προ- 
τροπή, παρότρυγσις, 

᾿Εσπευσμένως, μετὰ σπουδῆς, δῶν 

(τό ᾿Απόφλσιον, {τὸ ἀπο -κ 7 
κοσκίνισμα, τὸ καταπάτι. «ὃν 

Ἔρριψε χῶμα Ν φΡ  βπει ὕει ρ. " κατά τινός. 

κάλυψε, ἐσκέπασε, 
ἀπέκρυψε --- ᾽᾿Ημπώ.- χουν ἐτϑω 
δισέ τινα, ἀνεχαίτισα. 

φΦηη, “ 
ἀπεκρύβη {τῶν βλεμμάτων). 
Καλύπτρα, (6) Ἃ. 
πέπλος, παρα. τοῦ τς οἷ 
πέτασμα - Φυλακτήριον κν, φυλακτόν. 
Θυρωρόσ, θαλα- 2.2 

᾿Οφρὺς (δ) κν. 
τὸ φρύδι, σιν: ᾿ τρῶν 
Διάφοαγμα. ν μ: οὐ ' 

᾿Εγένετο χατζής, ! 
τ ο- προόσκονητής. 

(τὸ) Προσκύνημα (Α- .5 3 - 
γίων τόπων), Ἐπὶ: 

(ὁ) Μὴν τοῦ προσκυνήμα- -3 ) 
τος τῶν Χατζήδων. ᾿ ...3} ̓, 
᾿Επιχείρημα, ἀπόϑδει- “ ’ 
ξιῤ, τεκμήριον, “ 

Προσκυνητής, “ΜΕ σ ξξε 

διαμαρτορία. νι». 
; (ὁ) Διαμαρτυρόμενος, (6) » ὯΝ 

ὑποβάλλων διαμαρτυρίαν, ἴἀπωνα 

(ἢ) ᾿Ωρθὴ ὁδὰς, 

οἱ} Α δ, 

Φυσικὸς θάνατος, 

᾿Αμετακλήτως, ὁριστικῶς. 

ω 

Ἂν 

Σόλληψις (ἐν γαστρί). ΠΝ 

Σχοινίον {τό}. μεν» “0. πὐπ 

(ἡ) Ἔγκυος (γυνή) κὐν»,, τοῖΣ 

Παγὶς (ἡ). (ἢ .». εκ; χ)... 

Βάδισμα διὰ τῶν ποδῶν καὶ τῶν “ " - 
χειρῶν (νηπίου), σύρσιμαν. - 
ἜἘσύρθη, εἴρψε κν. ἀρ- 
κούδισε (νήπιον)--- Ἐδ:- “-Ξ' ω»- 
ρβησπέ τινί τι, 

Μεροληψία (ἦ), ἽΝ ιῳ 

Μεροληπτῶν (ὁ). ᾽ 
φιλοπρόσωπος, ς 
᾿Απεφύλλωσε (δέν- ἐ τ, Ὁ 

ὅρον), ἐξεφλούδισε, Φπ-Ξι .ς-Ν 
ἀπεψίλωσε,. 

᾿Αποφύλλωμα, ἀπο: :|. ᾿ 
ψιίλῶμα, φυλλορροή, ως». α

ς 

ἮΤΟ καλῆς καταγωγῆς, Αια», 

καταγωγή, ρίζα. 

Μικρὰ ποσότης Ὁ πσ 
(πράγματος). 

Πλαίσιον {κορνίξα}. 

Τελβυτή, θάνατος, ἃ κὰξ : ς -ν 

. 4 

᾿Ετελειοποίησέ τι -- 
᾿Απεφάσισεν ὁριστικῶς. ΜΡ Ἢ 

᾿Επέβαλέ τι, κατέστη- 
σέ τι ὑποχρεωτυκάν, ἘΝ 

μοὶ ν 
ὙὙπολείμματα κν. ἀποφάγια. “ὁ υ-5- 

. - 

᾿Αδέκαστος κριτής, δικαστής, ( 
᾿Αμετάκλητον, Ἶ, “2 

ΚΞ ΩΣ ὁριστικόν. 



"᾿ .} «ἃ "» 

Ὄνκος, μέγεθος. ρον! ζξ ρ-- 

Φίμωτρον {τό}, φιμὸς (6). τσ 

᾿Αφαίμαξις (μὲ βεν- χλρο- 

τοῦξες). ' Ρ 

"᾿Απογχγή, ἀπομάκρυνσις. σοὶ 

Σικύα (ἡ) κν. βεν- “ ΡΨ ἴω 3 

τοῦξα, 

Φιμωμένος (ὁ). ρ5-Ξ 

"Ἐκαμψέ τι, ἐκύόρτω- ὁ " πι - 

σέ τι. ὠς ἐς ῦυ 

Εὐῤφυῖα, ἀγχίνοια, 
οἵ εἰ 

νοῦς, ἐρεῖ, ζι- 

Ἱέραξ κν, γεράκι. “Ρν ξ δ). 

"Ἔ κύφω- 
σε, ἑκὺρ 
τώθη κν. ἐκαμπούριασε. 

-- .᾿Ἐ Ἀν «ἴα .- 

Κυρτότης, κύφωσις, ἄνω- Φ΄ο . 

μαλία (ἐδάφους κιλ.πι) μ᾿ - 

 μ»- 
Ὕβος (ὁ), κν, καμποῦρα. 

τυφὺὴς "πος -ς- ὦ ὁ - 

κν, καμ' εὖ ὧρ- ῴὰ ὐἷν
 ἢ» κὰν 

πούρης. 

Συνέβη τι, ὧν 5 ς ὦ ὧρ- 

᾿Αφηγήθη, διή- Β6ΡΙ (αὖ,
 

γήθῃ, 

ΓΙαρήγαγε, 
ἐπενόησε, ΘΕῸΝ Ἰ

κὼ « δέμας Ἴ 

ἐξεῦρέ τι νέον -- "Ἑκαινοτόμησε. 

Συνωμίλησα, . ἐσὰς 

συνδιελέγθη. 
ἐμ πρῶ ὑ μὰ) ΔΡ 

Νέος, καὶ, "; ᾿ ΣΝ 

νουργῆς, ΚΉΑΡΕΝ " - ΞΡ 2 ιὦ. ὧν 

πρόσφατος. 

Μεωτερισμός---ΓΠρώτη ἐμ- ΠΕ ΝΗΝ 
φάνισις, ἀρχή, ἀπαρχή. 

᾿Αφήγῃησις, λό- 

γῦς, ὁμιλία, 

-- ἰὰ -- 

᾿ 
"τ 

ὧν αἱρεῖ, ς ϑπαν, 

ΒΝ 

᾿Ημπόδισέ τινα, ἀπὴη- ὁ" ΝΝ 

ψνόρβωσᾷξ τινί τι. σὰς ΡΣ 

᾿Απελιθ θη, ἐσκλη: “ 

ρύνθη, βου σξ 

Λίθος, πέ- ὃν." 

᾿Ακρσγωνιάῖος “θη. τ σ 

λίθος. ν ἡ δι .--- 

"᾿Απαγνόρευσις, κώλυμα, ἐμ’ ..- 

πόδιον (τὸν 

Φορβὰς (ἡ)--- Νοῦς---Απηγο- . 

ρευμένον {τὸ} ἀθέμιτον. Ὁ 

Δωμάτιον Πῃ.Ε 

(τό), καλ- σὴν» "5 Ὁ: 
λίον (τῶ). ᾿ 

Λιθοξόος (ὁ). υἱου: 

Κάγχη [(ὁ- “ 
φϑαλμοῦ) .- ξ, τ υ5- 
-- Λατομεῖον, τόπος πάτρώδῃης. 

᾿Ἀπολιθωμένος, Ξ, πόπ 

πετρωμένος, " 

Κατέσχε, ἔκαμε. καὶ , Ὁ "ρον 

τάσχαεσιν,-- Εχῶρι- στ 5 χα 

σὲ ---- Ἠμπόδιεσε, περιῶώρισε, 

Κατάσγευις--κκῶλυμα, ΟΡ τ χέσις μ “ρῶς 
περιορισμός, ἐμπόδιον. 

᾿Ἐμπόδιον φραγ- 
μός, διάφραγμα. »»». ἐν 

Κατάσχων (ὁδ} ὃ “»σ.. Ζ. »Ὁ 

Ἧ Χετξάξη (τῆς. , 

᾿Αραβίας). ν}} Ὰ} λίο- 
»; 

ὁπ5ξ 
τὰ κε δος 

Κατειλημμένος, περιωρισμέ- 

νοῦ, ἠμποδισμένος, 

᾿Εβάδισε χωλαίνων 

ἐχορσπήδησε. 

Χαλκάς, ᾿ ΕΞ 

κρῖκος, δου ον τ πὲ 

δακτύλιος. | 

Πέρδιξ πτηνὸν) ν᾿ Σι. ς 

κν. πέρδικα, ὀλν "Ε ͵ὠ 

᾿Εχάραξε δέρμα {ἕκο- " 

ψ5}--- Ἐφίμωσε (ζῷον. ΣΝ σι 



μὰ" 

Κατέβη ΞΕ. 5}. “και ον 
[κατη: 

φορικῶς }, 
κατάβασις “πὶ α' , 

(κατηφορική). “5 κρς 
Κατήφορος, και ".- τὴς ,17.λ’ 
τηφορικός τόπος, “ 2.9: 
κατωφέρδια, 

Εἴκασε, ἔκαμεν ὑ- ες ως 
παθέσρις, εἰκασίας, οὐ ως ωπ.» 

Εἰκασία. ι.» 

Π ὑ- ΄ 
ΚΝ ΓΝ ταν. ιὅ.ο. 

-- Προσέβλεψα, προσήλωσεν 
ὀφθαλμούς} 

ἰφόσλμου, 9: ὅϊαν, ἐς τ: 
Κῆπος (ὁ), δ ἰανῖ ΞΖ ἴδιον 

(ὁ) Περιβάλλων. ἊΣ ΡῪ 

(Ὁ) Φλόξ κν, φλόγα. κ᾿ ̓ μων 

Φλογισμένος. Δ 

ἄρχε μκασον, 
Πέταλον (ἵππου), ἃ 4.0: 

Παρέμεινεν εἰς τόπον, ις “ἀ"Ξ ὁ ὦ ὦ 

Προρκάλεσέά τι- 
γα --᾿Αντηγω- 
γίσθη κατά τινος. 

λῶν. Γ λπ; ΠΕ Ψ σλκι γδο 

᾿Επρόσεξε, προεφυλάχθη, κν. ἔλαβε 
τὰ μέτρα του, 

Πρδαιδοποίησέ τινὰ, 
κατέστησέ τιναι 

ες λενοδι ἐς 

πιο Ὥ, 

ΩΚι κι» Γ᾽ 

προσεξκτικόν. 

Προφύλαξις, φύλαξις͵ 5: ὌΝ 

προσοχή͵ περίσκεψις, “5 7 9 
φροντίς, 

ΘῈΝ -- -- , 

Προσφάτως. Ὁ.» 

Συμβάν, περίστα- ς " Α 
τικόν, γεγονός --- Φρν α οί. 
Πρόσφατος, 

᾿Αφήγησις, ἱστό- ἘΝ οἷ. ζω» 
ρημά, διήγησις. ξ 

- πικτα π΄ » Συνομιλία, διάλογος, σὺ 17). 

ζήτησις. 
κα} 

Νεόπλουτος, ὦ «ὦ 

Προσηλῶ- “ώ7 “Α. ἢ 
θη, προσέ- μα .Ἀ ξεν, ι δε 

βάεψε, 

"Ἔθεσαν ὅρια --' Ἐπέν-: 
θησε ---ξωνε, ἠκό- ΠῚ ̓ ἐν ἐρύριν 

νεῦσε. 

Καθώρισε, ἔθεσεν ὅριά, 
--κατέστησέ τι αἰχμὶῃ 

ρῶν, ἠκάνισε. 

Προσήλωσ τοὺς ὀφθαλ- : 
μοὺς ἐπὶ τινος, “ὦ ̓ “»} 

μ᾿ »" τ ---ἱ 

Δι κι» 

“Ὅριον, σύνορον --- ξω- Φραγμός, ἐμπόδιον ΤΣ ξ ἦν 
-- [Ἄκρον, τέρμα --- Αἰχμή, ἀκμή, 

"Οξύτης, ἔξαψις, ὀργή --- ΙΝ 
Σφοδρύότης, “ - 

ΓΙένθος (τό, -- Πένθιμον "᾽ 
ἔνδυμα, οι 

Σιδηρουργὸς (ὁ). οἰ αρο. 

Σίδηρος (ἀ). Δλαρτος ξ 
Αἰχμηρός, ὀξύς, 5: Ψ 
ἠκονισμένος. ὃ οἷσ- , (δ δος 

αθορισμός, ὁρισμὸς -- Ο- τ 
ροθεσίᾳ, ὁροθέτησις. σα 

᾿ωρισμένος, καθωρισμένος 
-- Ἧκονισμένος. 

᾿ΩὨργισμένος, ἐξημμένος, ἐΞ-΄ "5". 
᾿ξηρεθισμένος, ἘΞ 

᾿Ωρισμένος, περιωρισμένος ." 

- ὩὩροθετημένος, 
ΤΡ 



ΖΝ 

" ΑΔ -- Ἶ "- 

Ὑποδηματοποιός. (2.5 Ὁ 

Παράλληλος. ΓΕ ἡὰν» 

"ΑἈπέναντι, παραλλήλως. ἰλις 

ΨΥ 

Παράλληλος (ὁ), δ 

᾿Ωργίσθη. ω᾿ »Ξ ἮΝ » 

} - 

᾿Επολέμησε. «: νἱ ἐς, ἡ-- 

Συνεπλάκη, συνεικροῦ: οὐνο μυ “Ἰὼ 

σθη, ἐπολέμησε, 

Πόλεμος (ὁ}. ἘΟΝ ζ "τ “» 

Λόγχη, ξίφας --- -“5 ἡ 
Δόρυ (τὸ). ῳ»" ξς..- 

Πολεμικός, ων" 
Ζ 

«5: 
Πολεμιστής, μαχητής, 

Σηκός, ἱερόν, ἄδυτον, ἀγια: 

στήριον, 

Χαμαιλέων (δ). 

"Ὥρνωσε, Κλ σι , ἡ, ἡ 

“ΤΥ Ἠρεύ- ω»}" ᾿
Ξ 

νήσεα (γραφήν), ἀνεδίφησε, 

οἷ»ς 

φη» ες 

“Οργώμα, ἀροτρί- “-- . .-- 

ασις, καλλιέργεια, ἣν ω ."Σ 

(ὁ) ᾿Αροτριῶν, γε- ι. 
ωὠργός. ΘΝ .- ὦ! : 

“Ἄροτρον (τό). οἡ᾽ μ 

Εὐρέθη εἰς δύσκολον - - 

θέσιν ---ἾἮτο ἔνοχος. ξ-Ξ ᾿ ζ-:-τ 

᾿Απηγορεύθη. ἐς ζ. »" 

Κατέστησέ τι στε- ΠΣ 

νόν, στενόχωρον. εὐ... 

"Εθεσὲ τινὰ εἰς δύ- , « 

σκολον θέσιν, ἀδι- ξ.» ξΣ Ἶ 

ἐξοβϑον, 

Στανότης, στενοχωρία, Κρισι- “2. “ “ 

μότης -α ᾿Αμάρτημα, κρῖμα, “Ὁ 

“νι. Δ 

Προσακτικός, συνετός, ᾿ Σω-ς 

σώφρων, (ὁ) προσέχων, δὰ. ΟΣ να 

Προφυλάχθητι κν. πρὸ- ᾿ 
φυλάξου, πρόσεξε, " 

Προειδοποίησις, γάρ 

" τέον (τό), ὅ,τι : δα" Αποφευκτέον [τὸ], πν 

πρέπαι ν᾿ ἀποφύγῃ τις, 

᾿Αφήρεσε, ἀπέκοψε -- κω σον 

"Ἀπέσβεσέ τι --- Ε: «κει .ι»- 

ξασφενδόνισέ τι. 

"Αφαίρεσις͵, ἀποκο πή, ἕξ «. ω δὲ 

θλιψις {γρμτ.}--Ἔκσφεν- 
δόνησις, 

Ολόκληρος. ΠΌΡΟΝ ξ οὗ ὑο- 

ἜΣ ὁλοκλήρου, καθ᾽ ὅλο: χων“ 

κληρίαν, ὁ ὐλλοε 

Κατέστη ἐπιδέξιος, 
ἱκανός, δεινάς. 

᾿ἘΕπιδέξιος, ἰκα- «2.2 κὸν 

νός, δεινός, ἐ- δ ἊΣ τ ὅν. 

πιτήδειος, ἀγχίνους, ὀξόνους, 

᾿Επιδεξιότης͵ ἔ- ΡΠ 

πιτηδειότης, ἀγ- Ζ)....».. ι »»" 

χίνοια, ὀξύνοια, 

Κατέστη .“15. 2. αὐτῷ πρὸ 

ἐπιπόλαι: ΚΕΡῚ λωΣ: 59 ὁ: 

οῦ, εὐφυολόγος --Προσεποιήθη 

ἐπιδεξιότητα. 

3... 

᾿Επιπολαιότης, 8. πὸ κρνις 

εὐφυολογία, ὧὅ9 λιατ )γ 4.1}. 

(ὁ) Προσποιού: 0.5.5 Ὁ} τῶ 

μεᾶνος ἐπιδεξιό- 3 τα
 3 ΟἿ »- 

τητα, ἐπιπόλαιος. 

"Ἔσπευσα, ἐβι- 
άσθη. 

ΠΝ φῶ» ἢ »λι Ιλ οο κ άρον 

πραξέ τι κατ᾽ ἀπομίμησιν, ἠκολού- 
'θησε τὰ ἴχνη τινός. 

οὐα ς ρσ' 

᾿Ἔφόρεσε (ὑπο: . ἃ “.« 5 

δήματα) σά εςς ἀ:) 

'Ὑπόδημα. ἜΝ ξ εν 



ωὉ»" --Υ̓Ὰ -- ξ.» 

᾿ 

᾿Αρχισυντάκτης, ᾿»ῶἱ ω» 
-. Ὁ" 

᾿Ελευϑερωτὴς (ὁ) --Συντάκτης, .) »Ξ: 

.»} " .Π - 

Διετήρησε, διεφώόλαξε. ὁ» Ξ Ὁ» 

Ἔτέθ 3. - “Ὁ ,.“. 5 
ὑπὸ προ ἡ Μ κ] 
στασίαν͵ προεφυλάχθη, ἐπροστα- 
τεύθη, 

Προφυλακτήριον, και κ( " ." 
ταφύγιον, ἄσυλον ----7.ὦ . ς:})ὺ.Σ 
Φυλακτήριον κν. φυλακτόν, 
Πεφυλαγμένος͵ “ᾶ͵,;͵ "  Ξ 
διατηρημένος γ᾿» “ -τὦἜ, 
-- Πολύτιμος, 

Ἀπόκτησις, ἀπολαβή. »} 
'Εφρούρησεᾳ, ἐφύλαξε, 9" “- 
διεφύλαξε, ω-»Ξτὦ» 

Πρόσφυ 
λάχθη, σοφῶν κξ 

ἐφρουρήθη, ἐπρόσεξα, 
Φρουροί, φύλακες, Ι 2 -“- 
-- Φρουρά, ΒΝ αν ΚΟ α 

Φραύρησις, φύλαξις, ἐπι’ ΒΝ 
τήρησις, κηδεμονία, πανὶ 
Φραυρός, φύλαξ, ᾽.} 
προστάτης. ν»-» ᾿ ξυ ν».- 

Μεσεγγυοῦχος. ὡ ἰ, ω ἡ;- 

Προφύλαξις, προσοχή, ον» »ἝὄἕὋ 

(ὁ) Προψυλαττόμενος, προ- .“» 
σεκτικός, περίφηοντις, .Δ 
Ἔγδαρε κν. ἐ- . Ὁ" - 
τσαγκρούνησᾳ. ω.-Ξ ἐδ» 

Διήῆγειρέ τινὰ, . Ὁ ἢ ,ἢ ς 
παρακίνησέ τινὰ ἘΝ ΘΝ α 
κατὰ τινος, 

Προεκάλᾳε- ." “ «Ἐπ 

σὲ τινα. ρει μυ"Ξ 

Δάσος (Ὁ) οἱ» ιξ ὐὖν- 

Ν᾿ -- Στανός, στανόχωρος, κρίσι- 

μος, ἀκροσφαλής. :.- 

᾿Αμάρτημα, παράπτωμα, ---ὀ ϊζἠἧἠἐ ᾿ 
(τὸ) ἀπηγαρευμένον, ἀθέμιτον,  - 

Πυκγοθαμνῶν, λόχμη. «-- 

Δημοπρασία. εἰ ΡΞ 

᾿Ωργίσθη κατά τινος, “-« “ 
ἐμνησικάκησε, ἐχο- »».:5 - 
λώθῃ κατά τινος, 

, 
᾿ργή, θυμός, μνησικακία. τα 

᾿Ωργισμένος, (ὁ} μνη: ...."7 
σικακῶν. οἱ» » 5» 
Σαύρα (με- οοὸ πὸ  0" Δ} 

᾿Ηλευθερώθη, ἦτο ἐ:’ “πι - 
λεύθερος, ἀπηλευθε- -.«-Ξ»- 
ρώθη -- ᾿Εδίψασε. 

᾿Εϑερμάνθη, ἐπυρώθη-- “Ὁ, 5 
Ἧτο σφοδρός. .-"Ξ ΝΌΟΝ α 
᾿Απηλευθεέρωσέ τι: -λ ἅ «- 
νὰ -- Συνέταξα, ΟΝ 

συνέθεσε, ἔνραψςε, 

᾿Απηλευθερώθῃη. 5 ΜΝ {» ΜΡῚ 

᾿Ελεύθερος, φιλελμύ- ᾿ Φ..ἩΈ 
Βθερος. ἡ» } ἔ' ξ.-- 

.Ξ ᾿ - ἂς .» 

᾿Ιδιωτικὴ Σχολή. 5. ὦ} 

ζέστη, θερμότης. ΕΡΩ 

Θερμοκρασία, θερμότης, μι “ἡ 
ζέσις. ᾿ δὶ» 

Θερμόμετρον (τό). 5 ἡ ,..:} οἿ 7ω 

1 Θερμός, ξεστός. ο ὦ», 
«ἘΞ Ὲ 

᾿Ελευϑερία (ἡ). -,» 

Μιαέταξα κν, μετάξι, Ὁ 

“Απελευθέρωσις, ἐλευθέρω- " 
σις---ΔΚύνταξις (γρὰ πτοῦ). .υ ὁ 



ΦΩ 

“Ασκησις ἐπαγγέλματος. οἱ αν 

Παρέκκλισις, παρεκτρο πῆ, . ᾿ 

ἀπ πόκλισις, ΕΊΕΝ. ) 

κλίνων, ἀποκλίνων, λοξὸς ; “ ἃ 

-- Τραπέζιον (γεωμετρ. ), -»- 

"Ἕκαυσε, -“ 5 
ἔθεσε πῦρ, ὅν κει»: 

ἀνέφλεξε, 
"κάη, ἄ- πον» - ΒΒ -ς "5" 

νεφλέγη. ι ,»Ξ. μ.Ὁ-Ξ χε; Κλ.) 

ϑασυϑρο οι 

᾿Ανάφλεξις, πυρκατά, ἐμπρησμός, 

Πωρπολικόν, ἔμπρη:. σ΄ -ἰ “ 

στικὸν (πλοῖον). τ ,».2 δὶ .- 

"Εποχὴ ἐλαττώσεως “Ό[Χ 

ὑδάτων (ποταμοῦ) δυὸ 

(τὸ) ΜΛῆλον τοῦ ᾿Αδάμ, »: 

(τὸ) ᾿Ισχίαν. «-δὺν . - 3, 

ἜκιΙνησε---Ἔθεσε ἡ" “-. η - 
ἐ 

φωνῆεν (γρμτ.). υ.,3..» 
᾿Εκινήθη. ΠΡ 4 «ἢ 

Εὐκίνητος, ζωπ- Ψ φ“ 

ρός͵ βΒὔστροφ:ς. Ξ»» 

Κίνησις, κίνημα. ") »..) Κ΄» 

Φωνητικὸν σημεῖ-. μ΄, ΠὀΟ ς΄ . 

ον (2, }Ύρμτ. ΞΡ τ εν 
(τὸ}) ᾿Ακρῶμιον ἵππου, Ε - 

(ἡ) ᾿Ενέργξια ἰδέ“ ὦ δ ς 
κινήσεως. 4 »5. ψν .-Ξ 

Κινούόμεανος, κινητὸς --α ἡ 

Φωνῆεν (γρμτ.}. 
(ὁ) Κινῶν, κινητήρ, κινη- 5, 

τήριον, ἐλατήριον. Ξε 

᾿Εστέρησέξ τινὰ τι, ἀ- . “Ἂν 

πηγόρευσε, ἀπέκλει- Ἦ --Ξ ̓  ἤ.- 

σέ τινα, ἀφώρισέ τινα, 

πντπ ." οὐ 

Μυριάποδον κν, σαρανταοις- “7 
ποδαροῦσα, τ; 
Πρόκλησις, παρακίνῃσις, .. «ἃ 
ἐξαρέθισις, ω.3.»5 

Λέπιον {ψαριοδ)"-ἀ (δ) γ΄ ε-τὰ ΟΡ 

᾿Επεθύμησε διαπύ- Α . « 

ρῶς, ἐλαχτάρησε. ὡδ ΝΥ τα ω᾿ἣὉ 

᾿Επιθυμία διάπυρος, λαχτά- “. " 

ρὰ ---᾿Απληστία. να 

(δὺὲ ᾿Επιθυμῶν 
(διαπόώρως), ἄ- " ὠ»,». ἐξ δι», 

πληστος, πλεονέκτης. 

Παρεκίγησπέ τινὰ, 
ὥθησε, διήγειρέ 
τινα. 

Διεφθαρμένος, νοὶ » χα δ» 

[Ιἀρακίνησις, προτροπή, πα΄. τ Σ 
βμότρυνσις. ᾿ ϑ ας 

- Ἄ Ὡ .»- 

ωρυεο»» 

Ὑποκινητής, διεγείρων {6}. 

Ἤλλοιίωσε ἢ ματέτρει . 5Ξ ὦ - 

ψε (γράμματα, λέ: -ρθίο 
ξεις). ἜἜκαμεν ἀναγραμματισμόν, 

᾿Ἐξέκλινεα, .5. Σ΄, “, . πὰ 
παραξέκλι-"" 5, »εο «».»-ὶ 
γε, παρεξετράπη. 

᾿Επηγγέλθη, εἶχεν 
ὡς ἐπάγγελμα, 

Γράμμα, »» ον 5 ο΄ 
μόριον, ω» -»π ς -ν 
στοιχεῖον, ἄκλιτον (γρμτι). --- ΓἌκρον͵ 
χεῖλος, ἀκωκῆ, 

Ἔπάγγελμα, ἄσκησις 
ἐπαγγέλματος. Ἄν. εῶ, 

Κατὰ γράμμα, κατὰ . “᾿ 
λέξιν, ᾧ» 45 
“Ωμότεχνος, σύντα: 1. . 
χνος, χε νάδελφος “τ᾽ “ - “Ὁ 

ι- 

μα» 

«ἷν ἐὰ 

εὐλει ἤ 5} 

"Οξύς, καυτερός, δριμὺς, 

᾿Αλλοίωσις (γραμμάτων 
κι. πὶ}, ἀναγραμματισμός, 



“" -͵αΥ -- υν" 
“Ν"Ν 

ἮΗτο δύστροπος, : "ἢ πο ἤτω 

ἀτίθασος {ππού}.Ψ ῳ »Ξ ων» 

᾿Ατίθασος, δυσήνιος οι « 

{Ἰππ0τ}.Ψ “Ὡλ» 

Ἧτο καλύτερον, ΄ 5 

καταλληλύότερον, ὩΟ α 
ΟΝ 

᾿Ανβζήτησε (τὸ “ΘΔ - 

κάλλιον), ἐξέ: ΤΩ πα 
λδξεν ἢ ἐπροτίμησα (τὸ καλύτερον), 

κατάλληλος, "Ἶ ; “ 

ἰδιάξζων (ὁ), ᾿: - '. ξ.5.», 

ἱκανός, ἄξισο, 

᾿Αξιώτερος, καταλληλότε: 
“Ὁ 

ρῶς, ἐπιδεξιώτερος, 
ιὉ » 

Κατὰ τὸ μᾶλλον͵ κατὰ - δι 

μείζονα λόγον, 

Ἔρευνα, ἀναζήτησις, 

ἐξαρεύνησις, ς 

'᾿Εσχημάτισε παράτα: ἧ ᾿ 

ξιν, κόμμα, ὑμάδα, - ἘΞ 

'Ενετάχθη ἌΝ πς. 

εἰς παράταξιν, -ρ ίῷῳ κξ 

κόμμα, ὁμάδα, συνησπίσθη. 

Παράταξις͵, κόμμα ,» ἢ ᾿ 
(τό), μερίς, ὁμάς. οἷν ν΄, 

πὶ -"Ξ - 

 οτπ 

Συνασπισμός, 
ε «- 

συμμαχίᾳ --Μερολημα. - 

(δ) Τοῦ αὐτοῦ συνασπι- ». πα} 

σμοῦ, συνομόσπονδος, - 

τῆς αὐτῆς παρατάξεως. 
Ὑπελόνισε, Εἴκε- , δ ““ 

σε, ἐμάντευσε. 9.5 ς) μς 
-. δι. δὰ »"» 

Εἰκασία, μάντευτις, 5.) ἨΗΑΞ " 2 - 

Ἰούνιος (μήν). ὧἱ»»5 

Ἔκοψε, ἐνέκο- Ὡς ὁ ᾿ς κα 

με, ἐνεχάραξς. - .. ἘΞ» 

Πιτυρίασις (ἀσθένεια), δ᾽ μ5- 

"Ἔσφιξε, ἐτέντωσε, . ᾳ ΡΞ 

ἔδεσε--- Εδέσμευσε. Βα 

Σμῆνος, ὅμιλος, ἀγέλῃ, Ἂν» 

᾿Απηγορεύθη τι, ὅσ, .7.- Ὁ νυ 

ἠμποδίσθ, Γ-ἦ{-π Σ᾽ 
κατέστη τι ἀπαραβίαστον, ἀπῇ, 

γορευμένον, 

Κατέστησέ τι, ς- - 5, 2, 5.“ 
ἀπηγορευμέ" [-5: [-“ ἐῤσ’ 
γον, ἀπαραβίαστον, ἱερὸν --ΕΑἰσῆλ- 
θεν εἰς τὸν ἱερόν μῆνα, 

᾿Εθεώρησέ τι ἀ- “5. ΟΝ 
θέμιτον, ἀπη: .- στ} 
γορευμένον, ἀπαραβίαστον, 
“γιον, Γ . "- .5Ε “-" τὶ 

ἰερόν, [Ὁ ΠΣ ς πόσα» 
ἄθικτον, ἀπαραβίαστον --- Γυνὴ (ἢ} 

"Απηγορευμέ: » 4 ,} “ 

νον, ἀθέμιταν, σε 5 
παράνομον, ἄδικον ---Ἶερόν, 

Ἢ Κάαμπα {τὸ ἱερὸν 6 
Τέμενος. εἰ 5" λους αὶ 

Οἱ ἱεροὶ μῆνες, Ὁ “ ,, 

παρὰ Μουσουλ, ̓ .» "2 ἰν- 226 
ψ παρ κ  ἄνδα ὁ ἑ Σωλδι ἃ 

᾿"Απαγόρευσις, ἀποιςλήρωσις, 

ἀποστέρησις͵ ἄπομάνρυνσις, 

ἀφορισμάς. 

Αἱ δύο ἱεραὶ πόλεις : ἡ τι 

Μέκια καὶ ἡ ΜΜεδίνα, ὦν» 5} 

Γυναϊικωνίτηῦ μα - 

κν. Χαρέμιον κου» σα ΩΝ 

-- Πρᾶγμα ἱπρόν. 

ὡν ἷ » 

Σεβασμός, ἐκτίμητις. οἰ λ»} 

᾿Απαγόρευσις, ἐμπόδισις, 
στέρησις, ἀποκλήρωσις. ζ- 

Μουχάρραμ, ἱερὸς μὴν Μου- 2 
σσυλμ, - ᾿Απηγορευμένος, .᾽ 

ἀπαραβίαστος, ἱερός. 

Σεβαστός, ἀξιοσέβοιστος͵ κω 572 
εὐυπόληπτος, ἢ Ξ 

᾿Αφωρισμένος, καθῃρημένος, ᾿ 
ἀποκεκληρωμένος. 55 

(τὸ) Πήγανον (φυτόν), ΠΕΣ 



αὐ μεσ 

Ποσότης ---ὈἸ Μέτρον “ “ 

-- Εὐγένεια, τον οἷ. ΖΦ 
τή, ἀτομικὴ ἀξία. 

(τὸ) ᾿Αρκοῦν, ἀρκετόν, 

Λογαριασμὸς---Ὗ πολονι- 
σμὸς---᾿Αριθμητικῆ. -σ 

Ἢ ἡμέρα τῆς κρίσεως. μἱ. ' δ. 

Λογυστῆς, τ 7. 

μετρητής. -- ἀπ: Φ)--ἷ 

Εὐῤυπόληπτος, “} - 

ἀξιότιμος, πλή- εἰ... Μ Ζ ΝΣ ΤΟΝΝΝ 

ρης ἐκτιμήσεως. 

ζμνς 

Λελογισμένος κν, Ἀσγαρια- .» 

σμένος -“-- “Ὑποτιθέμενος, "»--Ξ 

Λογιστικῆ. 

νομιζόμενος. 

᾿Εφθόνησε, ἐζη- “ἝΝ “ 
λοφθόνηε, λα ὁ ,1,....». 

“πὸ Ὁ- 

Φθόνος, ζήλεια, ζηλοφθονία, "λττῦ 

φθονερός, : λ νυ 
ζηλόφθονος, οἰνω» ἴα συν "αν 

ζηλότυπος, 

Φθονούμανος͵ ἐπίφθονος. δας 

'Εκουράσθη, ἐξην- “ - 
τλήθη. »Ξισε- 
᾿Εστενοχώρησέ τινὰ Ξ,. 3. - 
ἔθλιψε, ἐκ χκομετα-, »“-ρ σι 

χειρίσθῃ., 

᾿Απεκαλύίφθη. Ὡς ] 

Ἔστενοχω: ᾿.. Ὁ ͵.“-, 5. Φ, 3:5 

ρήθη, ἐθλί- ὡς τῷ ΕΝ τ μα 

βη, ἐγόγγυσε. 

Στεναγμός, οἰμωγή, πόνος, -“ " “ 
λύπη, ἀγωνία, πα 
"Ασκεπής, ἀκάλυ- “κ᾿ 
πτὸς, -» ᾶ Ζ. γν- 

. αἰ. 

Οἴμοι! ᾿Αλλοίμονον. οὔ ΓΈ 

. ψᾷε.. ΡΣ 

"Ἔδεσς, ἔζωσε, ὅ,“ εὖ “ 
κεριέζωσε, ῤ“λΡ βιισ » 

Κατέστη συνετός, »" , “ 

φρόνιμος, σταθερὸς ῥ"Ξ ἐρῤ»- 
--Κατέστη ἀποφασιστικός, 

'Εζώσθη, πε “5 Σ τ" ΄“-"» 

ριεζῶώσθη. “5. [5 ᾿ γ»»] 

Σύνεσις, περίστε- "ἢ πὸ 5. α 

ψις, φρόνησις, ἣ ;»»υ ἘΦ“ 

Δέμα, δέσμη, ϑεσμίς. ῥ » Δ Ὁ» 

Ζῶώνη, περίζωμα, 
Χωρίον, ὠσὶν, 
Σωοίβιὸν (τό). 3..." (ὶ »- 

Συνετός, φρόνιμος, στα- . 

θερός, ἀποφασιστικός, Γ ἦν 

ἀμὸν ὑλσ) ὦ γα) γει Ὁ; 

ἐθλίβη, ἐπένθησε. 

Ἐλύ- ,» Ἴ»ο 59 οὐγκιῦΣ πη, - 

ἐστενοχῶώρησέ τινὰ, 

Λύπη, θλῖψις, πέν- οἱ» εὐ» 

ϑος, στενοχωρία, 

Λυπημέ- τον Ὡρ ΚΙ χα πῶς ὅν. 
γος, περί- οὐ ΑΞ Ὅν» 

λυπας, τεθλιμμάνος, (ἀ) πενθῶν. 

ΛΑυπηρός, θλιβερός, . δ,’ 

πένθιμος. μ “Ξ 

Ζωμὸς κν. σοῦπα, {»5) ἰῶω 

᾿Ἐλογάριασε, ὑπέ- , - 

λόγισε, ἐμέτρησε. πὴ τ ων 

'"»γὝπελόγισεα, . 5 

ἐθεώρησα, -Ξ-Ξ} - 

ἐνόμισε. 

᾿Εδατιμήθη, κατέστη ἢ κει .7,.." 

εὐυπόληπτος. : - ἘΚ αν 

"Εκανόνισε σι - » 

διεκανόνι- “τ μὰ, -. ἐμήν 
σὲ (λογαριασμὸν μετά τινος). 

“Ὑπέλαβε, ἐνόμισε, -" “ων 

ἔκρινε, ὑπελόγισε, τ" ἐφτυλσ) 



" 
[1 

πο ρος 

Ὡραιότης, κἀλ- " Ν 
λος, καλωσύνη. ὠς 'ξο 

ὡραῖος, ὑἰ» " Ζ ἰὑ - . ἾΨ κω: “ 
καλάς, 

Καλὴ πρᾶξις, εὐεργέτημα, τ“. 
ἀγαθοεργία, ἐλεημοσύνῃ, 

Καλωσύνπη. εὐ ἢ 

. ἃ - 

(ἢ) Καρδερίνα {πτηνόν}. ϑμωρ" 

Ἐῤεργεσία, ἀγαθορργία, οἷο Ἱ 

εὐποιία, φιλανθρωπία, 

᾿Επιδοκιμασία, ἐκτίμησις͵ ΠΝ -ἢ 
ἐγκωμίασις. 

Βελτίωσις, καβλυτέρδυσις. εν 

Εὐδργέτης, ἀγαθοερ- οΨ; 

γός͵ φιλάνθρωπος. ὑπ 

᾿Ερρόφησε. ων Ἴγμπει ,...  ψωϑ-} 

Ρόφημα, ζωμὸς κν. » “- 
σοῦπα. σὺ »» 

Ρόφημα (τό). εὐ Ϊ“-ὦ»» .ξ “--» 

Ἤθβροισα, σὉ5 ὅς, ς .:ε “ι “ 
νεσώρευσε, ἀαοο  σωῦο Ὡρς 
συνεκέντρώσε, 

Συνηθροί : ζ,“ 5 Ὁ Μ 
σθη, συνε.“ 5 ̓ Δα Ὲ ἑ εἰν ἡ »- Ι 

κεντρώθῃ, συνεσωρεύθη. 
᾿ ᾿ --"" 

᾿Αθροισμα, πλῆθος, 5 γέορ' - οὐ τῶν 

Συνάθροισις, συσσώ- ΚΗ ᾿ 

ρευσις. 

Συνήθροισε, ,." “. 

συνεκέντρωσε ποι 

Συνάθροισις, σύναξις, »»"»" 

(ἡ) Ἡμέρα τῆς κρίσεως. 81} Ρ“, 

Ἔντομον (τό. 

Ρόγχος (θανάτου), ψυχορ- 1. 

βάγημα, 

--νὰ -- 

"Ἔκαμέ τινα νὰ αὦ. 9 “ὦ “ 5 

Ἔδωσθ πρόσο- 

ΗΝ σαν 

᾿Ησθάνθη, ς“ τὸ 4. ,9 
ἀντελήφθη Ι “Ξ 
κν, ἐκατάλαβε. 

σθανθῇ, ἀφύπνισέ δ κα 

τινα, ἔθιξέ τινα (αἴσθημα). 
. “-" Φ “ως 

χήν, ἠκροάσθη-- ποτ πος 
᾿Επληροφορήθη, ἀντελήφθη. 

Αἴσθημα, ἀντίληψις --- 'Ἔλα- 4 
φρὸς ἦχος. πα 

Ν, ἔ 

Αἴσθη μᾶ. ωμ- ωῳω» Ϊ 

Αἴσθησις (ἡ). .»" | φν;. ξ ἫΝ 

ῷ -- 

Εὐαίσθητος. ον 

Στλεγγὶς κν. ξύστρα -Ξ « 

(ἀλόγου). Ὁ 

᾿Απτὸς (ὁ), ψηλα: 5" - 

φητός. ρανή 

“Ακανθα. λυ 

"᾿Ανεχαίτισε, ἠμπόϑι- . “.. 

σε -- ᾿Ἑκαυτηρίασε 5-“Ξ ὃ κ 

--- ᾿Αἀπεφάσισε. 

᾿Απόψασις -- ᾿Εμπόϑισις, δ΄" 
ἀναχαίτισις. Δ 

Ἀ 

νι...» 

᾿Δἀποφ ἀσιστικός, δριστικός. ’ ἣμὩ 
ὔ 

Δυστυχία κν. Κκακορριξζικιά. ῥ μει.-;»- 

Κατέστη ὡραῖος, εὖ. 7 " τς » “ 

'μορῷος, 
“Εβελτίωσε, ἐκαλυτέ- ἦ Ἶ 

ὑμωσ ( οἷ 

ΞΙφος --ἰΑκμὴ (ξίφους). 

ὕξυσβᾳ. 

᾿Ετελειοποίησέ τι, ἀ- 
πέδωσε τελείως -- 
ἩἬλέησε, εὐηργέτησα. 

Ἔπεδοκίμασα, ὑ .98 ,..,, 
ἐνέκρινε, ᾿ -“ ρων» ύο) 



;» 

"Ελιθόστρωσε “ἢ , ΝΞ ΞΡ 
"ΙΝ Ἐλιθοβό- “τ 2 τω κῶϑεςς .-αρ' 

ληῦε, 

Προσεβλήθη ὁπό ΄ : . , 

ἱλαρᾶς. -ς 

Λίθος, ἀιθάοι, αἱω: ̓ ΜΡ 

χαλίκι, 
ΣΈ... ὁ 

Ἱλαρὰ (ἀσθένεια). ἀ...«»΄ 

᾿Εθέρισε. 

Θερισμός, συνκομιδή, «ἷ,ω»- Γ λων, 
ἐποχῆ. - 

{τὸ} Θερισθέν, ΞΕ - 

(ἡ) συγκομιδή. ΡΣ ) ἀξιῶν 

πέραν τ (8} δε: οἰὐωρ», 9 Δμοὺ- 

Δρέπανον, θερι- 
στήριον ὄργανον 

οὶ. - τ. »" 

Περιεκύκλωσε περι ἕ- 

κλεισε, περιέζωσε, σ᾿ α-ὶ να»: 
συνέσφιξε. 

᾿Επολιόρκησε, ἀπὲ- ις: ̓ ΡΡῚ 

κλεισε {πᾶνταχόθεν), -᾿ 

Δυσκοιλιότης --Ο Σ τάσις (οὔ- “,. 

ρῶν}, δυσουρία, - 

Περιστοίχισις -- δ ο «- 
Ρ χισὶς ᾿ 

Περιορισμός. 

᾿Ανωνία, στενοχωρία, ἀδη: ὁ“ “ 

᾿ 

“ἘΣ 

μονία, 

Πολιορκίοι, ἀ ποῖζλει- - 
σμάς, περικύκλωσις, 

Ψίαθος κν. Ἱ “ - . “ 
ψάθα, κα- δἰ ...»- ΦΑΣΙ 

λαμωτή. 

Περιυκυκλωμένος, 7} 

πολιορκημένος͵ νελυνας 
περιωρισμένος. 

(ὁ) Πολιορκῶν. 

"Ὄμφαξ κν. ἀγουρίδα, 

"Ἔκο ψε, ἐθέρισε {χόρ' 

Δα “ρὶ γα μα ὑπὸ.’ 

ἌΡ Ὶ 

-- Υἱ .-- ἐρῶν 

μ -π " 3 ΕΝ 

τοῦ) --- εδῶσε χόρτα, Ὁ ἐμ 
κν, ἐτάτσε (ζῷον) ---" ἤναψε (φωτιά) 

κῆπος, λειμῶν, οὐ μές ξ Ξ ἀν 

ΧΆδη, χόρτον -- Κάνναβις -, ,“ 
κν. χασὶς (ναρκωτικόν}. υπ- 

Δρέπανον, θεοιστήριον ΖΦ 6,7 

(χλόης). υ 
: ἁ ΑΝ 

᾿Εφθαρμένος κουρμάς. 

Δυσηρεστη- ΗΝ ἦα, ἦς τ 

σὲ ἕνα, ὧρ- ρκσ δι [35 

γισαᾷ, ἐντρόπιοσε, προσέβαλε, 

᾿Εντροπιάσθη «(Ὁ Ἷ 

προσεβλήθη (οο υγαῖτῷ ρτῖν 
"Λἀκολσαβία, {[οἷ) ἀκόλοι- Ὅς ἡ 

θοι, (οἰ) θεράποντες, [ἦ) κ 

οἰκαγένβια. 

'Εντροπαλότης, ἐνὶ ΝΣ (0..-Ξρ- 
σεμνότης, συστολὴ-- θυμὸς, ὀργή. 

Σεβάσμιος 
σεβαστός, " ἐμῶν. τα 

ἀξοσεβάστος. 

᾿Εγέμισε, πα: } ἢ ε . 

ρεγέμισε. »“ἘΔ' ων “πὶ 

'Εντόσθια, ἔντεθα, , Ἢ ΕΞ 

σπλάγχνα. δῖ, ζ μὰν 
ὗ ἃ -- 

Γόμωσις, παραγέμισμα. -- 

ΓΙαραγεμισμένος, γεμιστός. μὰ Ξ 

Ξτρωμνή, στρῶμα. ι1... ,α ἀ- 

᾿Εκτός, πλήν. κα. ὦ ἵρ- 

Μὴ γένοιτο! Θεὸς φυ- Ἶ:;. τ 

λάξοι! “ἰ ν- 

(τὸ) κοάσπεδον, «τ ΠΥ ΝΝ 

ἄκρον, ἀκροῦκε- δὲν 'ξ 

λἰς, περιθώριον --- ᾿Υστεράγραφον 

-- "᾿Ακαλουθία, 



Βα 

Περιεφρουρήθη, κα΄ ὁ. τς οὖ, 
τωχυρώθη, κατέστη “Γ΄ πὰς 
ἀ πόρθητος, ἀπροσπέλαστος, 

Φρούριον, ἀκρό- . " ἢ Ὁ 

πόλις, ὀχυρὸς “τ 
ἢ ἀπόρθητος τόπος --᾿Αρετή,͵ 
σεμνότης, ἐγκράτεια. 

“ον ᾿ } - 

Κατοχύρωσις, περιφοούρη: “Ὁ ᾳ, 
σις, ὀχύρωσις --- ᾿Αρεῖή Ὁ ἐμ 

γυναικός, ἀγνότης. 

᾿Ωχυρωμένος, ὀχυρός, ἀ- οι 
πάρθητος. αα 

᾿Αλώπηξ (ἡ). οὠκ. μμδ Ὁ] γ᾽ 

Σοβαρότης͵ σεμνότης, ἐγκρά: Σ ππ 
τεῖα, ἀἄγνεία --- ᾿Οχόρωσις, 
περιχαράκωμα, 

Περιφρούρησις, ὀχύρωσις, ως ΚΑ 
ἐσίσχυσις, κατοχύρωσις τῷ 
-τ Οχύρωμα, χαράκωμα, 
᾿ωχυρωμένος, κατωχυρῶ- ,. Ὁ τῶῇ 
μένος, προστατευμένος. ὦτα 
᾿Αμόλ ΝΠ. ῃἸΨΨ μόλυντος, ἁγνή, ἐνάρᾳ . . 
τος, σεμνὴ {γυνγ). 
᾿Ελιθοβόλησε, ἔρριψε " “ - 
λίθους κατά τινος. δ τα 
Κατένγραε, ἕκα- ᾿ “. "» 
με καταγραφὴν μος μσ“ ' 
ἢ ἀπογραφήν, 
Λίθας, χο- “ λόλιϑος, οἰ» 9, , ΡΟΝ ξ δἰ. 2.» 

λιϑίασις -- Σύνεσις, φρόνησις. 
Καταγραφή, ἀπογραφὴ 5 
καταμέτρησις. | ἰ»- ' 

᾿Στατιστικὴ (ἡ). ἐδ ΡΝ 

Παρουσιάσθῃ, παρα “,;. τ 
ρέθη, ἦτο παρών, ΑΞ» 
Παρουσία- “- ἢ  .} σε, προ. Ὁ ἶς »5--Ξ { δ; 

σεκόμισρ, ἔφερξ, 

τ νν.. ιμ»»: 

᾿Εφάνηι -- κῃ - μ- -} τ »" 

ἧτο κῶν σοι, ας μι . 

ταφανής, ἀπεκ αλέφϑη (ἀλήθεια), 

᾿Απέδωσεν ἢ 5 ΡΝ τς “Ἶ 
παρεχώρησέ «7 2 ὡδς- 5. 
τινι, τὸ ἀνῆκον, μερίδιον, ἀναλογοῦν, 

᾿λετέσχε εἰς με- : “ον ἢ ᾿ Χ μ οονὼ . οὶ 
ῥίδιον, διεμόι- 
ράσθη, συνεμθοίσθη. 

ἱλερίς, μέρος, μαρίδιον 
- Ὥρα μαθήματος. ὦ 
μερισμός, διαίρεσις, 

Συνετίσθη, κατέστη “᾿ς 
συνετός, σωφ τῶν, 
νουνεχής, 

͵ Ν Συνετός, σώφρων, : ᾿ 
εὐσταθής. ΣΝ --ἀ »: 

Σόνεσις, σωφρο σύνη, 6ὐ- Ὡ[α 
στάθεια. 

Προέκυμψε ---- Σωνέβη, 
ἔλαβε χώραν. ἕνν. μα 

ΡΨ, Δω» 

(τό) ΓΙροακύψαν, ἀ- 
ποτέλεσμα, (τὸ} φπρις ὑσν 
γινόμενον, ἄθροισμα (ἀριθμτ.} 

᾿Επίτευξις, πρανματο ποίη- 
σις, ἐκπλήρωσις, 

κτῆσις, ἀπόκτησις, ἐπίτευξις 
-- ΕΑἩἴσπραξις, περισυλλο γή. 

[ὁ) Εἰσπράττων, (ὁ) περι- Ξ -} 
συλλέγων, (ὁ) συνάξων. ιμ.- 

Προϊὸν [τό], ἀπότέ- 
λεσμα --- [δὴ Προ- ὠκέῦξο εὐ» 
κόψας, (ὁ) ἐξαχθείς, (ὁ) τροκηρεις 

Ἦτο ἁγνός, σοβαρός, 
ἐνάρετος. Κατέστῃη ΡΣ ταῦ 
ἀπόρθητος,͵ ἰσχυρός. 

᾿Απέκτησε, ἐπέτυχε 
(τοῦ σκοποῦ), προ: 
ἔφθασε, 

...3 
(ὦ μι...» 

Κατωχύρωσε, κατέ- 
στηῦσε ἀπόρθητον. 

ΦῸῸῸᾳ ζὥ 
ὑτῦ ὁ, μὰ»: 



δώ 

(τὸ) Χαμηλότερον 
μέρος -- Γρόπο- Α΄.» ξ μα»: 

δες {ὄρσυς), 

Ἑ κ[- ὟΝ - ᾿ ,, , . - 

πώασε σε {πτηνὸν) -- ᾿Ανέθρεψε {παν' 

δίον), ἐπαιδοκόμησε. 

κόλπος, 
ἀγκάλη ὥἱα»- Ἴωσι ξο 

κν. ἀγκαλιά, 

"Ανατροφή, παιϊιδοκομία, ζι; 

παιδοκόμησις. » 

Παιδοκόμεῖον, νηπιο- χι; 1 ἡ ΝΕ 

τροφεῖον. » 

Παιδοκόμος, στο». 

τροφὸς [ἡἦ). 
αἱ 

"Ἐρριψέ τινὰ κατὰ 

γῆς, κατέρριψε -- ᾿ 

᾿Εκτύπησα διὰ τῆς παλάμης τὸν 
πλάτην τινός. 

«ἷαο- ἽἼ, 0». Γ ΒΡ ιμ-»- 

᾿Εξυλεύθη, περισυνέλεξε ξύλα, 

Καυσόξυλον κν, κούτοουρο. 
Ἷ -Ρ 

Ξυλοκόπος, ξυλέμπορος, ων 

Εθεσεᾳ, κατέθε- 5) μἱ ΤΣ ᾿ : εἿ - 

σα, ἐτοποθέτη'ι 
σε--Καταβίβασε, ὑπεβίβασα, 
ὑπετίμησεα, 

"Ἑτοποθετήθῃ --- ΠΑ ΡΙ 

κατέπεσε, ἐξέ- ἀὩσαὰ ̓  5} 
πᾶσαν (ἀξία), ἐμειώθῃ, ἐταπεινῶθπη. 

"“Ἔλάφρωσις, ἄ- Ἧ 
πόθεσις ἰφορ- τ» 
τίου), ἀνακούφισις---Αφεσις. 

"Εκπτῶσις, ἐκπεσμός͵ ΡΝ 
μείωσις (ἀξίας). 

Κατάπτωσις, Ἐκ πτοῦσις, ᾿ 

καταβίβασις, παρακμῇ. “ῳ.»Ἱ 

εὖῇ πὰ - - 

Χ} 2. ΒΨ. 
Σταθμός, στάσις, 
κατάλυμα. 

ως ΝᾺ -- 

"Ἔπνρυσε τὰ λοί:- γ, αἰ πὶ. ὦ," 

σθια, ἐψυχορρά- σΞ “-- 

γησα. 
Παρουσιάσθη παρευρέθη. γ"αδνρατίαι  ,α"ν} 

Ἐζήτησε πάαρόυ: ." ΟΝ 

σίαν ἢ ἔλευσίν σπραλ ας 3 δῶ 

τινος, 

Τόπος κατῳκημένος - 1.0.“ κος 

ἰὑπὸ πολιτῶν οὐχὶ δ ),4-»-3 »»ς 

νομά γῶν). 

Πσολιτισμός. 
2 λων 

Πολίτης, κάτοικος πόλεως. ὦ αν 

Τιμητικὸς τί- Δ ο Στ 

τλος-- Μεγαλει- οὴ ,,». Ὁ" »Ἄ 

ὅὄὅτατος, ἐξοχώτατος, ἀξιότιμος, 

ΓΙαρὼν -- Πολίτης 

- Ἔτοιμος. 
᾿ 

Πρωτεύσυσα -- 

Πόλις κατῷ- 

κημέντ,. 
Παρουσίαι ΄ 

ὯΝ 

Ἑτοιμασία, προετοιμασία, ᾿ .ὦ »ἡὦ 

Προκαταρκτικὸν. 
[σχολεῖ- ῶκ ΝΞ 

ον), νηπιαγωγεῖον, 

πρακτικόν: Παρουσία. 

-- Κατοικία μόνιμος-7 ον 

τόπος διαμονῆς. 

Κλητήρ, ρήτωρ. 

'"Ομιλητής, διαλέκτης. ͵᾿ 

"Ομιλία, διάλεξις, 

(ὁ) Ψυχορραγῶν, (ὁ) ἐκπνέ- 

ων, ἑτοιμοθάνατος, 

Διήνγειρεξ, πᾶ- 

αγσόνς, ὁ πον τα ᾿μδ1Ὲ ὑρὰ», 

πεκίνησε, δεώθησε, 

Διέγερσις, παρότρυνοις, πο" 

κίνησις, ἐξώθησις. 

-. «-αὰ ὁ 
"-. ῃ- 

 ὰ 

ΜΝ 



'Εκτιμώμεανος, Φ., “ 

εὐδαίμων, μακάριος, σὰ.» 

Βὐτυχής, 

Εβιάσθη, ἸΗ͂ς Ἶ, . τι “-« 

ἔσπευσῃ, 
ἔπραξέ τι ἐσπευσμένως --- Εξυπηρέ: 
τῇσε. 

πα ΣΝ . . “«ἰ 

"Ἔγγονος. ἃ .Δ.....»., ξ ΣῊΝ Ἐν ο 

ἝἜσκαιψε, ἀνέ. “- “ . ὃ 
σκαψα, ὥρυξε. ΝΟ νσνς 

Φρῥέαρ, λάκκος, δ Ἰ, ξ- μὰϑ 

Λάκκοσ, λάκ- ε 5, ΜΗ͂ΝΣ 
κῶμα, ὁπή. Ὡ, ,(». εν 

[ὁ} Σκάπτων ---[ὁ} Νεκροθάπτης. ὡ;. 

Ὁπλή, ὄνυξ (ἀλό. -ἰ “ . 
γου)}, δὲν ᾿ εὖν 

᾿θησε, ἔσπρωξε -- τας, Πι " 

Ἐνέπηξε (λόγχην), ΩΝ τὰν 
ἐλόνγχευσε, 

Ἧτο ἔτοιμος ς “- 3, πὸ Ὁ, Ζ 

μεν τὴν ἐκτέλεσιν (πράξεως), ἧτο 
ἐν ἐγρηγόρσει. 

“Ἕτοιμος, ἀγαμένων, Ξι Ὡ 

ἐπαγρυπνῶν. 

Διατήρησε, διαφύ: . Δ “νον κ 
λαξε, προεφύλα- ἀμ ᾿ Ὁ 
ξε---Απεστήθισε (μάθημα). 

᾿Επρόσεξε, ἐπε- Αιικὰ Ζ ς γ,. 
τήρησε, διδφύ- ἐς ἀν ον. 
λαξε, 

᾿Εξώργισς, παῤῶρ- , «5. , πὶ 

γισε, ἐξηρέθισε. λέ ι.ὦ.»».} 

Προσφολάχθη--Ἡ- ᾿; ΩΝ - ες ' ΓΝ " 

τὸ ἐπιφυλακτικός, 

ΓΠρουσόχή, φροντίς, μέριμνα, 
διατήρησις, διαφώλαξις--" 
λνήμη, μνημονικόν, 

-- 

᾿Αγγελοι φύλα- - γ.: “ἡ. πὸ σ 
κας (παρὰ Μου: ὁ Δὸν" Κλ. 
-σουλμ,), 

«γᾷ... 

᾿Ἐκπεομένος, πεπτω- 
κῶς, ταπεινωμένος, 

Κατέθραυσε, συ- 
νέτριψε, ἔθραυ- δαὶ

 " 

σα, ξστιαρε. 

Συνετρίβη, 
καταθραύ» 
σθη, κατοτσακίσθη. 

Σύντριμμα, θραῦσμα, ν΄ ἡ , 
τεμάχιον, ἀπόσπασμα 7 ἷὰΣ 

[(αἢἡ λαταιότητες τοῦ . 
κόσμου, τὰ πρόσκαι- υ δ ρον 
ρα ἀγαθά. 

᾿Απηγόρευσε, ΜΡ ἐν 3»: 
ἠμπόδισέ τι-- 
'᾿"Ἑνέκλεισα, πεοιέκλεισε, περιέφραξα. 

Φράκτης; φραγμός, ἂν 
ρίψφραγμα. 

Περίφοακτος τόπος, κγ΄" ε5. Ν᾿ - 
μάνδρα, σταῦλος. 

᾿Απρόσιτος, ἄπηγο ἕνος, . δ. πρόσιτος, αἸπηγοβευμενος . ΜΡ 
περιφραγμένος, ἀπροσπέ- 

᾿Απαγόρευσις. 

λάαστος. ᾿ " 

τόμος Ὅκ παι ον 
παρα, ναῦν εἶν 
Αταία, δυστομαν ος ὍΛ, ν΄, 
Πεδειχῆς, Ὁ β ΚΞ ατο Ἐν 
καλότυχορ, 

ἀοχηνς θυστυχῆς, τι λ1ι -" 

πίον νὰν ἘΝ, μας αυθασκς εἶνε 
βε, ἀ πέκτησε--- ἔχαιρεν ἐκτιμήσφως 

Τιμὴ ἐκτί- “" “»" 
μῆσις, ὑ- ΜΝ τ» "ρ' 25. κὰν- 

πόληψις, σέβας -- Εὔνοια, 

Εὐνοουμένη, εἴ . τὰ ἍΝ 

παλλακίς, 



μὴ 

Πλῆϑος, σωνάθροισις--- ὥρον- ει". σ 
τίς, ἐπιμέλεια, ἐνδιαφέρον, ͵ὠ-» 

Τελατή, πανήγυρις, ΤῊΣ Ἵν ἀκν τ 

πομπή. - λ,,.ὁ»- 

Πλήρης, γεμᾶτος͵ 1 τ : 
ἄφθονος. δ» κα 5. ν- 

Τόπος συγκοντρῶσα- 1; κι 

ὡς, στοά. βῖσ. ξ ὑπ Ξ 

(ὁ) Πανηγυρίζων, (ὁ) κάμνων 1 .κ.5. 
τελετήν, ξορτῆν, σεν. 

τύπος, συγκεντρῶσις. ΠΕ Ψ ΠΕΡῚ 

"Ἑδραξε κν, ἐφηῦ- πὴ , 
χτησα, ἔλαβαν ἢ ὠς τον: 
ἔδωσα δράκα {φσυχτιά). 

Δρὰξ Ἐγ..». .2 - δ 

τὸ ἀνυπόδητος, . ᾿Ξ ι ὧν 
παριππάτησεν ἀ- 

νυπόϑητος. 

ΓΝ ΝΩ ὑπον ἰλ;»} κα ἐἕἔἝἔἝἕει 

᾿Ανυπόδητος (ὁ)}. οἰ)». ξ ὧν 

᾿Ανυποδησία. τ» 

Διάστημα 80 ἐτῶν, υἷνσ.. - 
μ- 

οἷν τις κ» Αἰῶν, ἔτος. 

Ἀρονικὸν . ῊΝ ΠΝ 

διάστημα, "7 προς ἘΣ 
ἔτος, 

Σάκκα, τυάντα, «ὦ ἰντς ἰς 

θηΚΉ. : “ξ: 

᾿Εφϑόνησα, ἐμί: ,"..- τς ἼΡ ι 
σησξ, ἔμνηπτι" 
κάκησε. 

Κατέστησέ τινα φϑσ. «ἦς ᾿ 
νερόν, μοχθηρόν. ον 

2] αἰ ὦ» ω -.-ἤ .ἢ Ῥμ 

Δὶλν: εὐ ον»  ξινν. 

φθόνος, μῖσος, μνησικακίᾳ, ἔχθρα. 

Φἀιθονερός, μνῦν 
σίκακος. 

--. ἀν. 

ΕΝ αν 

ἐδϑο.- 

Φύλαξ, (δ) χ!; λ.΄ς, υἱΐλ᾽»,» 09 - 
διατηρῶν, Ὁ π΄, 
τηρηῃτής-- -ἰὁ) Γνωρίξζων τι ἀπὸ 

μνήμης--ρ αφῳδῆς, 

Μνήμη, μνημονικόν. Ὧ υ»- 

᾿Επίδασμος. Ἐὰὼὰ- 

'Ορνή, ἀγανάττησις . ων» εἴ: 

-- ζῆλος, φροντίς -- 

Προφυλακτήριον, 

᾿Επιφύλαξις, προφύλαξις, ΒΡΨΈΑΕ 

᾿Ἐπιφυλακτικῶς, μετ΄ ἐπιῴυ- εὐ χ: μ 

λάξεως, 5 

(ὁ) Προφυλάττων, (ὁ} Ὁ. 9. 1ὼ ι»᾽ 

διατηρῶν - Διοικητὴς. “ 2 τ 

Διαφόλαξις, προφύλαξις, “2 ιε' 

Φρούρητηις --αΔιοίκησις, 

Γροφυλαγμένος, δι αἸ ΡΥ; ον Βρ 

μένος -- Γνωστὸν ἀπὸ Ὁ» 

μνήμης (μάθημα), 
᾿Απαγνγγελία, τ 
ποίημα. τὴ μῶ κα 

"Εφεξδρος [ὁ] δ »ἰτὼ 

.λ25.} εἴ . ἢ, ν ΚΑ τι ἀν 

Περιέβαλε, περιεστοίχισε, περὶέ’ 

ξωσὲ τινα. 

᾿Εμάδησε, περι" ἢ. Ἐν εὖ 

ἐκοιψα, ἀπεψί" 

λώσε (δένδρον), ἀπετρίχωσε. 

Θροῦς, θρόϊτσμα, ς ἀ..25-" 

(τὸ) Φορεῖον (διὰ γυναῖκας) τ.“ 

τιθέμενον ἐπὶ τῆς καμῆλου. -.Ξ 

Συνεσωρδύθη, " Ἵ ἊΣ ᾿ οι Ἧ ἀυντ᾽ 

συνηθροίσθη, οὐ ῖ- πω 
συνέρρευσε-- Εδωσε προσοχὴν 

᾿Επανηγύρισε, ἔκαμε Ξε "δι μϑ Ἵ 

ταλετήν, ἐρτοσᾷ --- 
᾿Ἐφρόντισε διά τι, ἐπόμελήθη, 
ἐνδιεφέρθη. 



εἰι(...} 

᾿Αγάκρισις, ἐξέτα- ΚΞ. 
σιλ, διαπίστωσις, ὅ-η5} ὁποῦ 
ἐπολήθευσιο. 

᾿Ανακριτής, (ὁ) ἐξακριβῶν, (ὁ) ."- τ, ἢ 
διεραυνῶν. ψ, 

᾿Αποδεδειγμένος͵ ἐξηκριβωμέ- 
νὸς, πραγματικός, βέβαιος, 

δι .".. 
Δικαισούμενγου, ἄξιος, ι.5-2 8... 

.  ΡΕΙΕΞ 

᾿Αγρός, χωράφι, ὐμ-» Φ Ὁ 
Περιώρισ, ἠμ- ὗς ΡΝ πεν 
πόδισα, συνε’ 
κράτησε --- Ἔκαμε πλύσιν τινος 
(διὰ κλυστῆρου). 

Ἔμκαμαν εἰς ἑαυτὸν - “ " πο δ 
πλύσιν (διά κλυ: τ Ξ' ΤΡ αὶ 
στῆρος). 
Κλυστὴρ κν. “πο 
κλύσμα -- ΓΙλύσις. υ}». ζ. 

Συμφόρησις (ἡ). ὑἱὰ.»»} 
"αὶ 

5 « 

᾿Οὐφὺς (ἡ), (ἡ) μέσῃ. εἰ» τ: 

κ, Κπ ει ,κ- 
Ἰδιοποιήθη, εἶχε τὸ μονοπώλιόν 
τινος, προηγόραῦξ, 

᾿Αδικία, παρανομία --- Μικρὰ -- 

ποσότης (πράγματος), 
ΜΜονοπώλιον, προαῦ- "1. - Ὁ. 
γορά, κερδοσκπεία. ὅ-2 ΠΝ 

(ὁ) Μονοπωλῶν, (ὁ} προσ- 5,7 
γνοράξων, καρδοσκόπος. "κα 

ΓΕτριμψε, ἔξεσε, κν. ἔΞ-΄ “,.,Ὁ., 5. ν 
ξυσα, προσέτριψε, 4 εν: 

δ οἷ 8.» π “ ᾷ 

Ἔτριίβη, ἐξέσθη. - ἐλ «. 41:..} 

Κνισμὸς ἰφαγοῦρα), ξύσιμον, 5 
ξρεθισμός. ὲ ἄν- 

Δ ων 
(ἡ) Λυδία λίθας. λ΄ 

ξέσις, ξύσιμον, τρίψιμον, 
προστριβή, εἰκς"»} 

..ΑἹἸ-.- .,Ἂᾳ-" 

"ὦ »των ἷ κἀτ»- ̓ ς ---5: 5 ..»» 

Περιεφρόνησα, ἐθεώρησέ τι εὐτελές, 

ταπεινόν. 

Ἐξηυτέλισε, ἐτα πεί" τὴν :ς 

νῶσβ, ἐμείωσε. »ππο» 

Ταπεινότης, ἐξευτελισμός “ἀκπὸς 

-Μικροπρέπεια, ἀγένεια. δ)». 

Εὐτελής, ταὺπεινός, χαμερ- ον 

πῆς, περιφρονημένος, πένης λρ- 

'Εξευτελισμός, παριφρόνῃης ΓΗ ̓ Ἵ 

σις, χαμέρτπρια. 

Περιφρονημένος͵ ἐξηύ- “πος 

ταλισμένος, σμικρός. ΡΥ ΠΤΟΝΥ 

Συνεμαξπύθη, ἐξά- ὠκ(} 5 ΜΝ 

ρῶσε, ἐκούρνιασα μΆνλ Ὶ «ἱῦ»- 
(ζῷον). 

ἘΒικαιώθῃ -- ᾿ΕΒδ5’ ΝΕ 

βαιώθη, ἦτο βέβαιος φ-Ξ 
διά τι. 

Διεπίστωσε, ἐπρβε- Ξ.}. ἜΝ 

Βαίωσε, ἀπέδειξε (δι᾿ ὁ“. τ 
ἐπιχειρημάτων) ---᾿ Επηλήθευσέ τίς τι, 
ἐξηκρίβωσα. 

᾿Εβεβαιώθη, ἐξη- οὖν πὶ ὅν 
κριβώθῃ, διξπι- φρτα ἐ-4π 
στώθη, ἐπηληθεύθη. 

Δίκαιόν (τό), ἀλήθεια, - -» ΕΝ 

(τὸ) ὀρθόν, δικαίωμα,“ Ζ 
ἠθικὸν χρέος. 

(ἡ) Νομικὴ Σχολή. ωὡ .131 ΒΩ 

᾿Αλήθδια (})-- αν ἥωα 

Πραγματικότης (ἡ) οὐ Ὁ ΟΝ παῖ 

᾿Αληθῶς, ὄντως, β6- 
βαίως, πραγματικῶς. 

ἴω 1.» , 

᾿Αληθής, πραγματικός, ΡΟ 
γνήσιος. Ἐ μα 
᾿Αξιώταρος, ἀληθέστερος ἃ, “ἶ 
δικαιότερος. μ᾿ 

"᾿Αξία (δ), ἀξιοπρέπεια, 
{τὸ} πρέπον --- Λῆξιο 
(προθεσμία ῳ), 

ἘΡΡΝΕΝ 



σα 

αγίωσις, σταρέωσις, (ὅ5:2.} 
κατοχύρωσις 

(ὀχυρώματα, «οὐ. κω] )ξ 

Αὐθαιρεσέξα, αὐταρχικότης, 
ἔπαρσις, μεγαλαρχία. 

Διαιτησία, ἐκδίκασις, 

᾿Ακοιβής, τέλειος---Πά' 
νῖῦς, στερεὸς --Τπἢξ αφής. 

Δικαστήριον, 
κριτήριον, 

Δίκη, κρίσις, 

Διηνήθῃ, ἃ θη, δ. “κα, 
ἰσιόμησα, ἀμ δ.“ ̓ δ. 

(ὁ) Διηγούμανος, (ὁ) ἱστορῶν, ΠΡ 
(ὁ) ἀναφέρων" Φωνογράφος. " 

Διήγησις, ἀφήγησις, στό. Ἢ 
ρημα, διήγημα, ἀνέκδοτον " 

᾿ς ὦ} 

Μίμησις, ἀπομίμησις. ΣΕ ς 

μελξε ἕν, ἽΞ -" "5 τς ᾿ω- 

ἄρμεξε (ἀγε- " ᾿ς 

λάδα κιλ.πὶ), 
ἪἫμαλ- μαι, κω Ἕ 3,1 

δε, ἁ 
παξέθλιιμα, ν, ἐξεζούμισα, 

λίσθη, “2 Ὶ Ἄμν πηι ᾿ Δ 
διέρραυσεα “Ξ 25": Ὅν 
δρώς κιΧ.π.), ἔσταξε, 

Ἔλα ιν ἀρ προς 
πποδρόμιον, λυ. “ ς ἴ-»- 

) Χέλμπα (φυτὸν) ἢ ΠΙΙΑΝ 
ιοσχοσίτι, : 

ἅλα (ἀρμεγμένον). 1. 9 ΒΝ 

ν) (δ) Οὐρητῆρ, ὅτ Ἔ τ 
λα, Γαλάκτωμα. ἘΕΙΡΕΘΡ, 

Ξεαικόκκισε (βάμ- 
ἀκα). 

--ΑΥ.. 

᾿Εκυβέρνησε, διώκησθα͵ ἂς. Φ,- 
-- ᾿Εξέφερε γνώμην, 
ἔκρινβ, ἐδίκασε -- ἔθεσε χαλινὸν 
κν, Ὑκέμι (εἰς ἄλογον). 

σὴ ῥσ' 
Ὁ»: 

ΠΣ 5: 

“εἰ ἰφο: 

εὐ τίν. 

Κατενίκασε, κατέκρινΕ, 

"Ἔκρινε ἢ ἐδίκασεν ἡ- 
πέρ τινος, ἠθώωσεα. 

ατέστῃη σοφός, λόγι- 
ες, συνετός, 

Κατέστησέ τινὰ δι" 
οικητήν, διαιτητήν, 
κριτήν, 

᾿Ενήγαγέ τινα. 

Ἔτελειο ποίησέ τι, ἔκα- 
μέ τι μετ΄ ἀκριβείας, 
τελειότητος. 

᾿Εκυβέρνη: 

4 δ} Ἐ 

σεν αὖθαι- .3 ΠΡ τα 
ρέτως, κατ' δοκοῖς 

Διεδικάσθη. ΓΔ , Η͂ ἱρκῶ Ἵ ἘΡ: 

᾿Εξουσία, ᾿Αρχὴ-- Δ] ε ὅσ 
πόφασις (δικαστικὴ) 
--- Ἐντολή, διαταγὴ -- Νόμος “-- 
Φρόνησις, σύνεσις. 

φΦι - 
Διαιτητής, κριτῆς -- ΠΕ “ 
Γέρων, πρεσβύτης. 

Σοφία (ἡ). σις τ 

Στρατιωτικός 
νόμος. 

Ι]Ι Ψέλλιον (ἀλόγου) κν. γκέμι, 19: 

Κυβερνήτης, διοικη: ᾿ς 48 
τής, κριτής, ἡγεμῶν, 
ἄρχων (ὃ. 

ὅσ εῖν 

δ’ 

ΝΞ 

Κοβέῤνησις, (ὁ) ᾿Εξουσία, 

Σοφὸς (ὁ), φιλοσοφῆς 
λογιώτατος, συνετός. 

᾿Ακριίβεια, τελειότης - 
"Εμπέδωσις, ἐνίσχυσις, 



ω»" 

. 1} ΝΣ 
Λάρυγξ (ὁ). δὰσς ιν 
Δακτύλιας, κρίκος ΒΉΡΕΙΣ ξ : ὯΝ . 
κυ, χαλκᾶς, 

να γράμματα, (ζ 5 1.λ λυ 
5» 

Ξυράφιον, ξυριστικὴ μηχανή, ὅλπ 

᾿Αεροπλάνον, 1212 

Λάρυγξ (ὁ}. κ᾿» 7α ρ» ἂν. 

Ἡμαυρώ. «11᾽,,.} «γλή .Ἱ 
θη, κατέ- 
στη κατάμαυρος. 

(τὸ Μέλαν (χρῶμα, “ὦ ιν 
κατάμαυρον. ᾿ δι», ἐ» 

ΘΝ Μέλας, κατάμαυρος, μαῦρος, τὸ 

Κατέλυσεν (εἰς τόπον), ὁ ,κὐ χα,“ ς “ 

διέμεινξ, κατέλαβε θΒέ- πΞ' τα 

σιν τινὸς --“Ἕλυσε {πρόβλημα κἈ τῇ. 

Κατέστη τι θεμιτόν--Ἐ- ὁ με ιὖ 1» 

ληξα προθεσμία (χρέους 

᾿Ανέλυσε, διέλυσα, ἠκέ- ᾿ “ὁ, τ. 

(ὁ) Ξυρίζών, κουρύς, 

Ξύριομα (τό 

'Εξυρισμένος, 

κιλπι)}- Ἕλυσε, 

ρῶσεᾳ {δρκον)-- Ἔνσμι- 
μοποίησέ τι--- Εφιλοξένησέ τινα. 

᾿Ελύθη, διελύθη--ἘΞ- ἐγ, 5 Ξι τὰ 
χαλαρώθη --ἰΑποόσυ- πὰ ἐμ ᾿ 
νστέθη. 

᾿Εθβῶρησέ τι θε- κ᾿ .ἡς 51 απ 

, μιτόν͵ νόμιμον, ἘΝ ΟΝ 
ἐπιτραπτόν. ᾿ “ΡΨ 

Διαλόθη, ἐτάκη, μμιὼ ὀ Δ 

Δύσις -- Διάλυσις, ἀθέτησις, ΠΝ 
ἀκύρωσις. 

»" - κ»Ὁ 

τ ιν ω» 
'Ἔπιτρεπτάν, Βεμιτόν, 

νόμιμαν. 

-. ΑΥΡ..-. 

Ἔκκόκεισις “ “ “5 «- 

(βάμβακος). ὩΣ 7. μονα 
'"Εκκοκκισμένος - ““ 

(βάμβαξ) ὌΝ. ΠΝ 
Ἐκκοκκιστῆς, (ὁ) ξαίνων, ξὺν» 

'"Εκκοκκιστικὴ - 4 Ν “ “7 

μηχανή. Ι βι ζ. 2 ε΄ 

Κοχλίας κν, σἀάλιαγκας. ὁ 9: ἱο: 

θυ» 
ἘΨυχάλισε, ἔβρεξε ιν 
ἐλαφρῶς (οὐρανὸς) ἡσεΝι 

-Ὁ "Ἔθεσεν ἐφίππιον (ἐπὶ ἵππου)--- 
᾿Ἐλαχτάρησε τι, 

᾿ἜΦίππιον (χυνδρόν ᾿ ἃ 

μάλλινον ὄφασμα υὐδο- Ὥι »»-ἰ.»- 

κάτωθεν τοῦ σάγματος). 

᾿Ωρκίσθη, ἔδωσεν εἀἠκιι ΧἹἽ»- 

ὅρκον, 

" ἐτι.- αἰ, " ΚΝ ἢ ὦ ΚΙ τι , Ι ἶ | 

Συνεφώνησε μετά τι. “1, “Ἴμς 
γὰρ (δι΄ ὅρκου), συ" πω 
νέδεγε (διὰ συμφωνίας), κατέ: 
στησε σύμμαχον. 

᾿Ελικαξιδής, κοχλιοαιδής, 

δ νεμάχησα. ΠΡΟ ΚΝ ες] ἡ 

“Ὅρκος (ὁ). .ἀ "»' 

Συμμαχία, συμφῶ-  " ἢ 
ν[ᾶ ἰἔνορκος, εὐνν». Ι͂ " Ἃ κἀς 

“Αλφα (φυτὸν) κν. εἰν, -“, Ἵ ́ 

χάλφα ἐκ τῶν ἀ- 
γρωστοειδῶν. 

Σύμμαχας, 1, .ππὶ ἢ ὦ 
φίλος, ὦ- «ἡ " ξ)-ν 

μόσπονβος. 

Συμμάχία, συμφώω- 
νία [ἔνορκορς). 

Ἔξύρισε γένεια 
κιλ.π.}. 

ἀἰωρήθῃ, ἐπέταξε, 

τ, ΠΡΟ ΡΝ 

πλλαι ΩΣ 



»»} 

ΡΝ 
κατέστη ἡδύς, γλυκός, εὐχάριστος, 
εὐάρεστος, ταρπνός, 

Κατέστησέ τι ἡδύ, γλυ- ““,., 9ι - 
κό, εὐχάριστον --- ᾽Ἐ- “Ὡ ιν 
στόλισε, ἐκόσμησε, 

Εὐρέ τι ἡδύ, γλυ- 1...» Ἵν. π Ὁ 

κύ, εὐχάριστον. φῶ ἐ σισῶυ) 

᾿Εστολίσθη, ἐκοσμὴ. 331. τ 5): 
θη, ἐκαλλωπίσθη. οττξ ἐξ 

δὺς, γλυκύς, Σ δι} 
εὐχάριστος, εαὖ- σὰ» 
ἄρεστος, τεμπνός. 

Σακχαρωτὸν κν, ζα: ᾿ πΝ 
χαβωτόν, μελίπηκτον, “φ-». ε ΓΕ 
γλύκισμα, 

᾿Αμοιβή, δῶρον, φιλοδώ- ἢ 512 
ρημα-Καλουὰν (τό. ὁ κἱ-- 

Ἰ "Ὁ δ, -- 

Κόσμημα, στολίδιον. ")ν» : ξον 

Στολισμός, κόσμησις, 11} μπὸ 

σις «-- καλλῳωπισμός. 

Κεκαλλωπισμένος, κακο- Ὥς 

σμημένος, δστολισμένος, “«-- 

Πηλός (μαῦρος) λάσπη. ΠΡ Ψ δἰ», 

᾿Ενεκωμίασε, ὄμνησε, “5, πὶ « 
ἐθοξολόγησε. Ὅτ ὦ 

Δόξα, ὕὄμγος, αἷνος, ἔπαινος, “,“ 
ἐγκώμιον, Δ» 

Εὐχαριστῶν, δοξολο. . - 
γῶν. ὁ μ. “ ἱο. 

᾿Επαινετός. ΕΡῸ ΚΡ 

Προσόν ἀξιέπαι- ΞΕ 
νῶν πρᾶξις ἀξι- ἱὰ Ρ . ξ δ -π 

ἔπαινος, πρᾶξις ἀξιοῦμνητος. 
Κατέστησε τι ἐῤυ- -ον -΄., 

θρόν͵ ἐκοκκίνησέ τι, σπΞΣ 

Κατέστῃ ἐρυθροῦ "᾿ “Ἂν Φ΄.. δ 

(χρώματος), ἔκοικ- “ἘΣ ᾿ 
κινίσθη. 

-.ἀε... 
“ω 

Ἔνδυμα, ἐνδυμασία - .1} “5. 

᾿ Ἔ. ᾿Οπλισμός, πανοπλία. 

Κάθοδος, ἐγκατάστασις- -Εα- " ̓ 
τοικία, διαμονὴ ---ἶΛλῇῆξις, 9 

Σύζυγος --- Συνεταῖ. 1 «κὶ “ “ 
ρος, φίλος --- Θεμι- ἘΕΡ α ξὰὰ- 
τός, νόμιμος. 

. Ν ΠῚ 

Κατάληψις (τόπου), κατοχή. ..;») 

διάλυσις, ἀποσόν- πᾳ 9 “ 
θεσις͵ χαλάρωσις, Ὡς 2 ΘᾺ“) 

ὠς 5 
᾿Ανάλυσις --- Διά- 
σις, 

Τόπος, θέσις, μέρος, καῃ,, τ τ, 
τάλυμα, σταθμός, μέ Φ, μΞ 

Τόπος κατασκηνῶσε- ὅθ... “Ὁ, τ τῷ: 

ῦ, σταθμός, ξενὼν κω ἊἋ-“Ξ 5 

-- Τμῆμα πόλεως, συνοικία, 
(ὁ) καθιστῶν τι νόμιμον --- “ -,} 
Παρὰ Μουσουλμ. ὁ νυμφευ- ἐ- 
ὄμενος διπζευγμένην (τρὶς), ἵνα δυνη: 
θῇ αὕτη, νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸν πρῶ- 
τον σύξυγον, ἐὰν βεβαίως οὗτος τὴν 
ἐπαναζητήσῃ. 

χαλαρωμένος, τατηγμένος ἦμος 
(λυωμένος)--ἀιάλυμα (τό), 

ὠνειρεύθη, ὠνειρο- "5 ι1}»: 

, 

Λελυμένος ---- Διαλαλυμένος, 

πόλῃσε, 

Κατέστῃ πρᾷος, ἥπιος͵ “κι 

μακρόθυμος, ᾿ ἐς ̓ ἐ 
᾿Ωνειρεύθη, ΕΠ. “ μ ᾿ δ: ἐΞ- "ἢ 

Μακροθυμία: “"» 
“Ὄνειρον, ἐν ὄτενχον, χ» Μπ 

ὀπτασία, ὅραμα. ᾧ "ξ 

Θηλὴ μαστοῦ κν. ρῶ- “ἡ “ ὡσσι “ 
γα -- (δ) Δερμηστὴς ἐν “ ς -Ὁ 
ἰσκῶλῃξ) 

ΓΙρᾷος, ἥπιος, ἐπιει- -ι} .- 

κῆς, γλυκύς, μακρό- ἰ». ξεν 
θυμος. 



ἅν». 

. ι.᾽ 

Εὐλογνιοειδὲς (ἀσθένεια) ι» 

4: Ν , ἐβά- : ““- 

δφέρε ἐσμεν τας ἐπ ᾿ ω: 

κυ 
ἰγυνή), ἐκυοφόρησε, 

Ἂς...» ὭὮὭ . 

Κατεφέρθη, ἐπετέθη, προ- 
σέβαλε (ἐχθρὸν)--ἰΠαρδβκί: 

μΞ ᾧ 

νησε, ὑπεκίνησεα, ὥθησα, 

Ὁ" - ἢ 
ὑπέμεινε, ἐνδ' δ -Ξ' μ-»} 

᾿Εφόρτωσε {ζῷον κἈπ.}, 

καιρμτέρησα. 

ἐπεφόρτισέ τινὰ. 

᾿Ἡνέχθη, ἄνθεξε 

Ὑπέμεινε, ὑπεβά- ἜΝ Φς 

στασδ, ἄνθμξα. μπῶ ἐ μ.-5 

᾿Επεαφορτίσθη, 
“,“ἀππ “κα 

ἐπεβαρύνθη. ἐἐ ἕνα εἰς 

(ἢ ᾿Εγκυμοσόνῃ -- Καρποὶ .“- 

(δένδρον). ἐπ 
ᾧορτίον, φόρτωμα, ὡκ ᾿ . 

βάρος, ὠν] ιν Ε 

᾿Αμνός Ὁ} 
᾿ . ἢ ῬΡ 

πρόβατον. οὐχ». εξ 

᾿Επίθεσις, ἔφοδος, ἐκστρὰ" ““ππαν-ἥἷ«Γ 

τεία,--Ἰζατοχή. ζὶ»- 

(ὁἃΚ} Φέρων, (δ) βὰ.. τ 

δ φέρον (ὁ) κύμι- 1.» - 4 μον: 

στὴς.---(ἡ) "Ἔγκυος {γυνὴ} 

Οἱ γνωρίζοντες το ὅκα] -ἰ|σ σ 
ἀπὸ μνήμης τὸ ΟΣ ΚΠ: 
Κοράνιον, 

᾿Αχϑοφόρος κν. γαμάλης. εἰ» 

ζωστὴρ (ξἰ- ἩΡΊΕ ω- “ω- 5 

φουρ), ἀορτὴρ ἦς απ ὩΣ 
{πανταλονίου; Κν,. «τιράντερς), 

᾿Ανοχή, ὑπομονή, δ τ; . 5 
καρτερία--Πιθα- ὦ} εἱς» ᾿ 
νότης, πιθανόν. 

Καρταρικός, ὑπομονητικός, 
ἀνεκτικός. 

Ὑποζύγιον, ζῷον φορτηγόν 
--  τορτίον, χωρητικότης 
(πλοίου κι λιπ.} 

ωφ 

Χ 1," 

-ἀδο. οὶ 

«ἢ ᾿Ερυθρὼν (χρῶ- 8 “Ε 

μα), (τὸ) κόκ- ΠΥ 
ἷ ΠΡ ἃ μῆς 

κινον, (ἦλ κοκκινάδα, 

'Ερυσίπελας (ἀσθένεια) πὰ 

κν. ἀνεμοπύρωμα. .. 
." ἃ Α...Ὦ - ΜΠ ἫΝ 

“Ὄνος (δ. τ 2 Σ θσνς 
᾿Ονηλάτης (ὁ} 5 ,,..:. ξ ΠΊΕ 
Ἔνσδθουσι- 2 σπς “|| - 

νυ ω--Ξ ζ ω- 
ἄσθη, ἔνε- 
θαρρώνθη--Κατέστη τολμηρός, 
γανναῖος, ἀκλόνητος, 

'᾿νεθουσί- “ἢ Ξ “ ἌΝ 
ἄσε, δέξῃ. “κυ ει μ 
μέθισε, ἐνεθάρρωνε, 

Ἔνθϑουσιαι ὁ “αὶ τι π " σμός, ἔδα. μ--.-ΞΣ ὁ ωἱ-» μὰ» 

ψις, ἀνδρεία, τόλμη, γεγναιότης͵ 
θάρρος. 
᾿Ενθουσιώδης, ζηλῶ" - ἡ " 

τής, ως Σ 
Ἔφρυξε κν. ἐκα- ὌΨ.' 1. 

βούρδισε, ων ἐπ 

᾿Ερέβινθος κν. ρε- 3 ἄθθανι 
βίθιον ---᾿ Ἐρέβινθος σ΄ ἢ - 
φουκτὸς κν. στραγάλιον, .Ν 

Φρυκτός, κν. καβουρδιοσμένος...,»4.--Ἔ 

Κατέστη ὀξύς, ὅδ. , ᾽: 9. “ὦο,.2 - 
νος κν. ἐξίνισε. ον ΡΝ 
Κατέστησέ τὸ. “ὃ .-93 τςτᾳ[ρ 0 9 

οὐα ᾿ κασι ς 6.2: Εινόν, μετέ- 
τρεια εἷς ἀξύ, 

᾿Οξαλὶς (φυτὸν) ,.ἀΦ,,, 5} 

κν. ξινήθρα. αι} υ»τν 

"Ὅξινος κν, ξινός, . 5 . 
ὀξύς, ὀξύ, δριμός.ς Οὐδ 2 οἷα. 

(τὸ "Οξινόν, ὀξύτης (εἰς -ς Τρ 
γεῦσιν), (τὸ) ὀξύ. πο ΩΝ 

κατέστη εὖ- .“ τ. “ . ἘΣ 
ἤθης, μωρός, ἥν “}. μ--Ξ ΩΝ 

βλάξ, ἐμωράνθη. 

Ἐῤήδεια, μωρία, “-ὰς -  .} 

ἠλιθιότης. ζει Γ΄. 



εἴ»- 

Πενθερὸς (ὁ} δίφ. ἂρ μἿ ε
ν 

Ἔπροστ ἀ- ᾿ 

τευσβ, ὑτα- “ ι-τ' 
ρῆσταισέ τινα. 

Κατέστησέ τι ἀ- 
πρόσιτον, ἀπη- ΨΨ “ Ἴ; “σ᾿ 
γορευμένον---[Ἔθασαν ὑπὸ δίαιταν 
(ἀσθενῆ). 

᾿Εθερμάνθηῃ, ἔπυ- “5... ὦ 
ρακτώθη--Παρωρ- “ΞΖ 
γίσθη, ἐξήφθη, ἦτο σφοδρός. 

᾿Εθέρμανε, ἐπυρά- “ “} 
κτῶσπε, .«--Ξ. σ΄ 

Μέντρον (σκορ- » -Ρ 
ἐντρον ἀσλρς σαν γολρ ει» 
ριον. 

ΓΙροστασία--- Τόπος ἀπρο- “ 
σπέλαστος, ἀπρόσιτος, “ἷ- 
προφυλ αγμένγαος, 

Πρᾶνμα ἀπηγορεμμένον 1" 
{δι΄ ἀσθενῆ) δίαιτα, ἀποχή. - 

Θυμὸς---Ζῆλος, ζέσις, τόλμη, -ὦ “ 
εὐτολμία---ΑΑποποίησις, πε" ἘΞΞ5 

βριφρόνησις, 
Προστάτης, ὄπεαρα- ΕΝ 
σπιστής, ὑπέρμα- ς- 
χος--- Θερμός---Οξύς, δριμῦς, 

Φρουρά, ὀπισθο- “.- ω σπ 

φυλακή--(ἢ) Ὑ- σ΄». εν 
πέρμάχος, (ἡ) προστάτρια ---ἰοἱ) 
“γπαρασπισταί. 

Προστασία. ᾧ ἰδ- 
Ζ 

Δικηγόάρος. ῥ᾽ ι: 

“2 
Δικηγορία. ἼΒΡῚ 

“Ἔβαψὲ τι διὰ 2: ὅν“ Τα 
χεῦνος {ἐρυθροῦ ΑΡῚ εἶ» 

χρώματος). 
(ἡ) Χέννα (φυτὸν), δι’ οὗ βά- εἴ 
φουσιν αἱ γυναῖκες τὰς χεῖ- ᾿ 
ρας, τοὺς ὄνυχας. 

-- Λ-. ωμοϑ 

Φορεῖον͵ σάγμα ΄ . - 

καμήλου (διὰ μὲ ᾿ ξ ὑπ 
προσκωγητάς} 

Ὃ Ἱερὸς Τάπης. μὰν κα ,.μ.-ὶ 

Φοαρτωμένος, ὡ μΞ 

Πιθανόν, ἐνδεχόμα- 
νον, Βυναιτόν, ͵ψμμμς 5. ΠΡΈΨΗΥ 

᾿Εγούρλωσᾳ (τὰ . 1,5... 
μάτια). ζλΣ ΚΕΙ͂ΡΝ 

Τὰ ἐσωτῆ- . ΄ 5 ,ἢἡἢὶ - 

ρικὸν τῶν θῖν “ἢ ὡκκὴ ὅσ. 
Βδλεφάρων. 

᾿Εθέρμανε, ἐξέστανε. 

ἜἘμαυρίσθη, κατέστῃ 
μέλας--͵ἰ ἔθερμ ἄνθη. 

Εἴχε πυρᾶτόν. 
᾿ [ αᾳ 

Ἤρχισαν νὰ βλαστά: “ “ὦ, 3. 

νοῦν τρίχας {ἐφήβου), ἂ κ 

πτερά {πτηνϑ0), φυτὰ (γῆς). 

[ΚΚαύσων, θερμότης 9 λᾺκ “- 
(τὸ) κυριῶταρον {(πράγ-’ ᾿᾿ Ὥ 

ἐατος", 

Θερμοπηγή. η 
ΝῸ.. Ὰ  Ἂ Γ 

(τὸ} Μέλαν (χρῶμα) κ᾿ , ε Ὁ 

αὐ "Ὁ ἋᾺ 

ἼΑνθραξ (ὁ) 

Πυρετός, οἰ εξ 

Περιστερὰ (ἡ) σ᾿ οἱ 

Θάνατος, τελευτή. ΜΝ 

Λουτρόν, θερμό- “ΙΝ 2.- 

λουτρον. αἰ. ει 

Θερμὸν ὕδωρ ---δρῶς -α : . 

Συγγενής, φίλος. "" - ἑα νει 

(ὁ) Πυρέσσων, (ὁ) ἔχων 
πυρεατόν, ο"Ξ 



ἀο- 

Παρώργισᾳ, παρώ- .2,,..κ 
ευνεῦ ἐ το ορὶ 53. 

ῬΦ.-..». 

᾿Οργή, θυμός, ἀγανάκτησις. .5-Ὁ 
᾿Ωργισμένος, . μον μον τ 
παρωώργισμένου, ὥνο ὡ 9. 
Ἰγανακεησμένος, 

ὅλ». ἱ “ἰκλν ἐλνς εὐλυν 

᾿Εχαλίνωσα {{ππονγ]}---᾿ Ἐμόρφωσέ τινα, 
συνέτισέ τινα, κατέστησε σώφρονα, 
συνετόν. 

Οὐρανίσκος (ὁ), ἀἢ.} Τα 41.» 

Φρόνησις, σύ ., , ρόνησις, σόνεσις « ᾿ “ 
σωφρασόνῃ, μ 

Φρόνιμος,͵ σώφρων, συνε- Δ.“,} 
τός, ἔμπειρος, αν 
Ἠσθάνθη συμπάθειαν, 8 - 
συμπόνιαν, οἶκτον, ἁτιὺ» 
στοργὴν --- 'Επόθησε, ἐλαχτάρησε, 

ΓΗ - 

Ἤνθησε (δένδρον), ὑκ- «οὖν 

Ηὐσπλαγχνίσθη, ΞΕ: 
συνδκινήθη. (ὧρ ὠ»κ-ὦ ἐρ 

Στοργή, τρυφερότης, --- Συμ’ 0.7 
πάθεια, συμπόνια, οἶκτος, ὅτ 
εὐσπλαγχνία. 

Φιλόστοργος (ὁ) κὰν πος 
συμπάσχων. ὁ ὁ ἐν 
Στοργὴ, φιλοστοργία -- [[όθος , “ 
ἐπιθυμία, τα 

- ι “ΞἝἕ; "« [ 

.--Ξ ας; .-Ξ : ι ὦν ἀ μῶτν 

Ἕκλινε, ἔκαμψα, ἐκόρτωσε, 
Ἔκλινε πρός τ’ " . 
τι, εἶχε κλι: ΩΣ ὑρν 
σιν ἢ μοπὴν πρός τι. 

᾿Εκάμφθη, Ξ “αὶ 
ἐκυρτώθη, -Ξ. σα ες 5] 

ἐἑκαμπυλώθη --- κλινε, ἔκοψε, 

Κυρτότης, κύρτωμα, κάμψις, ΓΝ 

᾿ΑΨίς, τόξον, . “ «ον 
θόλος. νῷ. ζ ἘΣ 

.- γ.- εὐὐι οἷ 

᾿Ερύθακος {πτηνόν} 
κν, κοκκινολαίμης. 

Φασίολοι κν, φασούλια, ἕω» 

(6) Χαμπαλίτης “ - 
(ὁ ἀνήκων εἰς ἕω. εἰ - 
ὃν τῶν 4 ΪΛουσουλμ, ᾿δογμάτων), 

Κατάστημα. «Πρ ρσι»» 

ΠΕΙ͂Ν 

Παρέβη ὄρκον -- 
᾿Απεμακρύνθη Φκθ α ἰἀκρς 
τῆς εὐθείας ὁδοῦ, παρεξέκλινε, 

ἡμάρτησε. 
᾿Επιορκία---᾿Αμάρτημα, “- 
κρῖμα, “π΄ 

, 
'Επίορκος, δ 

Λάρυγξ (ὁ). »"ὃὺ» ιξ γα 

ἜΨψησε. ὡς 2 ἔ «λ.»- 
Ὄφις, ἐρπετόν 41., πι 
--- Ἔντομον. οὐ] 'ξυν» 

Ἔταρίχευσα Ἐπ Ἅ “ 

Ταρίχευσις (ἡ). αν υρ-" ΠΕ, 

Σῖτος ἐκλεκτός. 

Κολοκυνθὶς φυτὸν) κν, 
πιπραγγουριά. 

Κατέστη στρεβλό.- 5 ὁ ,. « 
πους, ραιβάς, μΑ-..-Ὁ να 

[ὁ) Ἀανιφίτης . 
(ὁ ἀνήκων εἰς ἀςρ) φρο κα 
ἕν τῶν 4. Λουσουλμ. δογμάτων), 

(ὁ) Χανιφιτισμὸς μαον « 
(αἵρεσις ἐν τῷ σα ΝΑ 
᾿Ισλὰμ τοῦ κἀρὶ;- οἷ Ῥ 

Στρεβλόάπους͵ τ ἀςς ραιβός. ἰὰ . πα 2.2» 

᾿Ηγανάκτησε, ὅλ« ̓  ὥ» 



"Ὥστρεον κν, στρεῖδι, υ 

᾿ῳκειοποιήθη, .1. “ως σα νων’ 
συνήγαγε, Ὑτπ! Ἀν }ε ὩἸῊ' 
προσήρτησε, ἀπέκτησα. 

᾿Απεσύρθη, ἅπες “7. Δ εἰμ 
μακρόνθη, ἀπε- : ὦ ὁ. 
σκίρτησε,, ἐτράπη εἰς φυγήν, 

.-Π π᾿ 

»Ξξ: ὦ ὁ] 
Συναφώνησ, συνε- 
τάχθη, ἔκλινε πρός, 

(ὁ) Κάτοχος, (ὁ) κύριος, χω. 

Κατοχή. ὃ ΠΕΣ ἦν 
»" ΒΚ -" 

Γι 

Κτῆσις ἰδιοκτησία, κτῆμα. 5.) τὴ 

"Αἀπέφυ- . δ, ᾿ αἱ (Ὁ - γε ἀκ ρ οὔρτα ἐρλθλε δ» 
μακρύνθη, 

Περίφρακτον αἰ, Ὁ ΜΆ 
(διὰ ἔῷα) --- ὐῖιευ 
Αὐλή, περιαύλιον. 

Δυσνόητος, ἀκατάληπτος. . Κι Ὁ 
-- Μισάνθρῳωπος. .“-΄.“΄ 

[τὰ Μικρὰ καὶ στ . 3.4.2 -.» 

νὰ μάτια {κινέξζικα) ὦ μα ᾿ ΟΝ α 

Πρύόλοβος {πτηνῶν}. (λ.» ων 

Δεξαμενὴ -- 

Λεκάνη, νι- υ»]»»"} γα .-»»» 
πτὴρ --- Λεκάνη (σώματος). 

Περιβοτοίχισε, ),»,Ξ Δί ρίας ρον 

περιέβαλε 
(τόπον), περιέφραξε----ἰΕπροστάτευσε, 

Περιεκόκλωσεα, "»Χοὐνυ κοι 
περιετοίχισε, ἐτ- 
περιέκλεισε, 

Κατέστῃησέ τι γνω- ΐις ».Ἷ 
στόν, ἐγνωστοποίησε, “" τ 
ἐπληροφόρησε. 

Προεφυλάχθη, ἐπρότ 1 ἐς. μῦ» σεξεα, ἔλαβε τὰ μέ- 
τρὰ τοῦ, 

εἰ;κε! 

Κωρτότης, καμπουλόττης, εἰ κάμψις. 

Κυρτός, ᾿ς Π  ΞΚᾳᾳΕ.Ιε 
κοφός, μοι ῷ» } 

καμπούρης. 
-" νὲ ̓  

Καμπύλος, κυρτός, ὡ-»-.» 

Κῆτος, φάλαιναοι 
--Οἱ ἰχθύες (ἀ. 
στερισμόρ), 
Ἀρεία, ἀνάγκῃ ---"Ἃ-) 5 “ “ὦ 
πορία, πενία ἔνδεια "π' 5᾽} ς᾽ 
᾿Ανάγκη, χρεία, ἔνδεια, - 
στέρησις, πτωχδέαι, εἰ] 

(6) Ἔχων ἀνάγκην, (δ) χρή- ο"]} 
ἕξων --- ᾿Ενδεῆς, πένης, ἐὶ ε“- 
πτωχός. 

Νατέκτησα, κατέλαβε, ἐκυρίαυσα. 

(τὸ) Νούφαρον {ἄνθος), ἡ ΝῊ Ξ 

νωμφαία. 
Ομ» 

ὋΒ ὦ [τὰ Ὶ ὧ αά- - -᾿ Ε 

ἡγὸς (ζῴων), ἀμαξὴ φογ 

της, ἡνίοχος. 
Περιέστραψέ τι- - 5 : 
ΜΜετέστρεψετὰς “5.32 9.0» 
ἐλπίδας τινὰς --Ελεύκανε κν. 
ἄσπρισε (τοῖχον κι λ.π.ΡΉ. 

.- .Ψ ἃ .» 

Λεύκη (δένδρον). ΠΡ “6 λιν" 

Ὰᾳ 
δέρμα (ἐρυθρόν), ..-- 

᾿Οπαδὸς προ- . :! ΄ - ΄ 

φήτου ἢ δόγ. Ὁ, ὑξθο» 
ματος, ἐπίκουρος, βοηθός, φίλος 
εἰλικρινής. 

᾿Απήντησα. 

᾿ώύμφη κν, Οὐρί. ἜΘ αὖ 5)» 

Διάλασγος, συνδιά- 

λεξις, συζήτησις, 
“Αξῶν (ὁ), κύλινδρος “ “: 
(διὰ ζυμαρικά). - οἱ ς᾿- 

.π' “' . 

2 ὰγ- 



-- Λ -. 
ΞΕ τα 

Πέριξ, πϑρὶ, γύρω, κὸ-- 
“πὰ « 

κλῷ --- Περίπου, ϑ» ὠ μη 

Μεταβολή, μεταστρο- «ἡ. “ Ἢ » 

Φή, μετατρα πῇ. ΟΝ μι "ὦ »»- 

-" 

Συναλλαγματική, γραμμά- 1} 

τιον, ἐπιταγὴ (ταχυδρομικὴ) ᾿ ““ 

Δόλιος, πανοῦργος, ΔΕ ρν 

Τέχνασμα, πάνουρ’ “ “" 

γία, δόλος, ἐπινόημα “-: ς "ἰΣ 

(κόλπο) ---Στρατήγημα. 

᾿Απέναντι, κατέναντι, - 

ἀντικρύ. ἠυ- 

᾿Επινόημα, τέχνα- κι, ἢ τ 

σμα, μηχανορραφία, ιν ὅς» } 
ἀπάτῃ, δυλιότης, 

(τὸ) ᾿Αδύνατον, (τὸ) ἀπί- ΡΝ ᾿ 

θανοῶν. μόν" 

Μιετατροπῆ, ματαλλαγή, 2 ταὶ 

μεταβολή, ν΄ 

Μεταβολή, μετατρῦ- 5 τ 

πὴ --- Μεταβίβασις, 1») ἱ 
μοταφορά, 

ἀπίθανος, ἀδύνατος--Παρά- ν᾽ 

λόγνος, ἀπίσταευτος, 

᾿Ακατόρθωτος, ἀ- πον , 

πίθανος, ἀδύνατος ρα με 

ἀπραγματοποίητος, 

᾿Αναμφιβόλως, ἀφεύκτως, -“,.΄ 
βεβαϊῶς, “ν 

᾿Επινόησις (διὰ δόλοιγ, Ὡπσὶ } 

ἐπιβουλή. {71 
Δόλιος, πανοῦργος, ἀπα- ΕΝ 

τεών, ἐπιτήδειος, τς 

Περιστροφή, στρύβί- .1“ “ .925.« 

λισμα. ὦν,» ἀκα 

(τὸ) Πεισματωδέστερον σημδῖ- -." “ 
οὐ μάχης, μάχη, συμπλοκή. “Ὧν 

(ἢ) Εὔα. δ ρ» 

ΓΙεριέλαβε, “π- " ἃ - 

ΑΡΑ ΩΡ, ἘΝ ; μβ»:! ἘΝ 
λάβε, περιέσχα, 

.61.- 

Τοῖχος. 

᾿ ᾿ 
'Ἕρμάριον τροφῶν. Αἰοὶ ὑεῖ 

Πρυφύλαξις, φῦλα: Ὁ “παν 

Εις, διαφύλαξεις, χὰ.» «",» 
φροντίς, 

ΓῈερικύκλωσις, περιτοίχισις χυ»ν} 

περίφραξις -- Γνωστοποίῃη:- 
σις, κατανόησις, πληροφορία, 

Προφύλαξις, ᾿ ., Ἱ . ἢ 

ἐπιφύλαξις͵ «οὐοὶ:»] ᾿ ς-»κ» 

πρόβλεψις, προφυλακτικάν μέτρον, 

“Εφεῦρος. 5" .»} 

Περιτοιχισμένας, περικεκλει- " “,} 
σμένος, περιβεβλημένας. »»Ξ 

Ὡκρανός, -- (ὁ) Περικυκλῶν, 
(ὁ) περιβάλλων, (6) περιζῶων- . 
νύων --- Περιφέρεια {κύκλου). 

᾿Ανδράχνη (φυτὸν) κν. 5 
ἀνδράκλα, 3) »»- 
Ὑφαντής, ὑφαντόουρ- - 'ν. οἱ, γα ἐν εὐῖν 
Ὑφαντική, ὑφαντουργία, Ὁ 

Μετέτρειμα, μετήλλας- 4 μι ; ΝῊ .»ὄ 
δ ε--- ΜΜβετέφερξ, μδτε- 
βίβασε, διεβίβασε. 

ιδτετράπη, μετεβλή- κΧ,» - 
θη, μετηλλάγη. ὠρεϑ τ,’ 

ζατάστασις --- Περί- ἀρ,ιεον. 

στάσις. 

᾿Αμέσως, ἐν τῷ ἅμα, 411, 
παρβυθύς, μα. ῳ: Ὑ"- 

τ. Εὐθὺς ὡς, μόλις, ἐνῷ, 

(ὁ) "Ὧν, (ὁ) νῦν, (ὁ) παρῶν, ν 
(ὁ) ἜΜ δη (δ) πὰρ ὧν 
᾿Αλλσιθώρία (ὀφθαλμοῦ), ἀλ' “ “ 
λοιθωρισμός, στραβισμός, 

᾿σχύς, “ ἢ ,} ἦρι π 
Βόναμις δ» »» πα ϑ»»" 
-- τὐξυδέρκεια, διορατικότης, [κα- 
νότης -- ΓἜτος. 



υϑρρ- 

᾿Αδικία, παρανομία, ἀνό- ,. 55 

μα. τ 
Ἄβδικος, παράνο- ."} ν δ 
μος αὐθαίρετος. “ἘΠ' ς -":ν. 

Ψ " “ὦ 

ΓΙεριεκύκλωσε, - με ὖ ὅν ς ἀκα} 

Καιρός͵ χρόνος, 
περίοδος, ἐπο- 

χή, στιγμή, ὥρα. 

- μ᾿ 

Καπηλεῖον, πανδοχεῖον, ἃ σ΄. ὧἷ- 

στιν 

Τότε. ων τ 

᾿Ενῷ, ὅταν, ων 

Ἔζξησε. .-: ἐφ», 

᾿Εχαιρέτησα. ᾿ “Ξ ιὅ.-. 

᾿Επανέφερεν εἰς τὴν "} 
ξωήν͵ ἀνέξησε τινα, .-Ξ ἽΝ, ι. 

ἀνέστησε (νεκρόν)---Εζωογόνῃσα. 

Ζῶν, ζωντανὸς --- Σὺ" “ἐν. - ὧὥξ 
νοιϊκία 

“»  “ 
Αἰδήμων, ἐντροπαλός ξ-- "Ὁ 

Ὁ. 
«ῷ- 

Αἱ Δ », 

ἈΕΡΒΩΝ - Ἴ ἰ» 

Δαῦτε! πρόσαλθε! σπεῦσον ! 

Δεῦτα ἢ προσέλθατα 
εἰς προσευχήν. 

Αἰδῶς, ἐντροπα- 
λότης, συστολῆ, 
δειλία. 

Ζωὴ (ἡ), βίος (ὁ} τῳ 

Βιολογία (ἡ). 8...2} ἐξ 

Ὄφις. οἰὖ. .: εἰς 

Ζῷον (τό", τῦ τ. εὐ 

Ζῳολογία, ὁ) κ(:ὶ ἐ- 

Ζῳώδης, κτηνώδης, ων» 

. δε. 
"Ξ 

(6) Περιλαμβάγων, (ὁ) 
περιέχων. 

»"ἃ “2 

Ὁ») γα 

᾿, 
Ἔνθα, ὅπου. ᾿πῶν 

« ἂ .» 

Μέχρις ὅτου, ἕως ὅτου, ϑναιῦν μ} 

Εἰς τρόπον ᾿ 5..." ᾿ σ» ; 

ὥστε στ (ἕν .ῳκ 
ι.Δ» - 

Παντοῦ, ὅπου δήποτε. 

Ἔμεινεν ἣ 
οὐδέταρος αι αἑ ̓ λον εἰσ: 
ἀπέφωυγέ τι. 

. .πΠΠ.1. 

Φογμτον, δα δὲν 
Ἔν οὐδετερότητι. ὦ} ὧρ 

τὌψις ἀπαισία, ἀποκρου- "7 
στικὴ --- Κόμβος͵ ὄζος ϑωκα 
κν, ρόζος, 

Ἔκστασις, δ“ .: 
ἔκπληξι. πῆι.» 
ἀμηχανία, θάμβος, ἀπορία, πτόησις. 

"Ἔκπληκτος, “1 5Ὸ τ χοῦ, Ὁ 

ἐκστατικός, ουὺ ΦΖ. οἱ κ᾿» ͵ "ν- 
ἀμήχανος, 

᾿ἩΠπορημένος, κν. σα- “ὦ “- 
στισμένος. σιν "ν- 

ἢ.“ “42 

᾿Εκπαεπληγμένος, ἔκθαμβος. με» 

Πλανήτης 5 “ππ 
(ἀστήρ). οὐ κρίξα ᾿ Ζ 

Ξ.ι. ..} 

Τόπος. -- 

Τὰ 

ἹΜεροληπτῶν (ὁ). Ἄωῶε 

Τόπος φυγῆς, κατα. δ΄... 
φύγιον, ἀπομονὼ- τ να, 
τήριον. 

(τὰ) ἔμμηνα {γυνήφ) ΝΞ ΞΈΕΕΕ 

(ἡ) ἔμμηνος περ. «2.0... 
οδος, 

} Ἔ 9." . " -, . ΝΝ 

ΝᾺ τὴν οἱ Ἷ» τ. ὡμαῖν
- πραδν- 

περίοδον (γυνή). 



. ἃιὋοὦᾳνὄἥἭ 

᾿Ἐφοβήθη, (.5»}) ΡΒ 

ἀύνοι ἐφρόνεισε, (5) 8. δ 
πδμσονν, ( )δ εκ 
δὸς μακρός), δεῖς υἱὲ 
ἐατριἀνμενο οὴς. ΚτΕ δ 
τὰ τινος, εἰχον( -ἀδ-).-λ)ε εἰν. 
ἀντίρρησιν, διαφορὰν μετά τινος, 
ἀσυμφωνίαν--Παρήκουσε, 

᾿Ακατέργαστος,͵ τρὰ- 11: βὰς 

χὺς - ΩὯμός, ἄβραστος 
ἘΠΉΓΟΝ ζ εν 

᾿Ανεμίχθη εἴς : ᾿ 

τι͵ διεισέδυσεν (ν᾽ ) »“ἰξ " »'-
 

εἷς τι. 

᾿Ηπάτησε, ἐδο- ΝΞ ΞΕ 

λιαύθη--Προσΐ- ( ων» ) ων» εὐ 

ὅωσε {ἐπρόδωσε). 

πος Κατέσεραμμένος Ὁ," “ΦΑ 
ΩΝ ἀπέ- »- εἴς; Ός 

, Ἐφῦβη, ἀπε: 5 ΡΨ ἐσθ ι ἴ::} 

κανραμμ ἰ,α..  ἀδρκγεῖο α 
μα), κρυπτὸν {τό}. 

(Ὁ) Κρύψις κν, τὸ “-π ἐΣ - 

κρύψιμα, ἀ πό' 1.5) ἈΝΕ, ; 

ἄρυψις, ΝΕ 

Καταφόγιον, κρύ- πὸ ἀν 

πτη, 
ω Ρ " ξ ι- 

ακρυμμένος ἰκρυμ- “΄ »", 2. ΑΚ 

μένος, ἘΞ. τ: 
ΠΟῪ, 

κεκρυμμένος, κρυπτός, ΝΝΝ 

'Εκάλπασᾳ {ἴπ’ 5 ΜΉΝ Ν ΒΕ 

πος), ἐτριπόδισε 
ἐτρόχασα. 

Ζῳώδης κατάστας- "5... σ΄“ 
σις, κτηνωδία, -«-ἰρ» 

Ζῳϊκός, ζωτικός. (ὦ Ἄἦ᾿:- 

Χαιρετισμός. αἰ: - - 

ΟΣ 

Πρόσωπον, πρόσοψις, ι 

(ὁ) ᾿Ανασταίνων, [ὁ} ἀναξζῶωσ. ". 

γονῶν, (ὁ) ἐμψυχῶν, Ἷ 

᾿Απέτυχεν { εἰς . -, 
τὰς βλέψεις τοῦ) ( Ὡ» ) τ" «οἷο 

ἠστόχησεν (εἰς τοὺς σκοπούς του), 
ἠπατήθη. 

Ἑπεκοινώνησε ᾿ 
μετά τινος, σὺυ- ( πα ) σε ᾿ σο 

νεννοήθη -- Ἐζήτησε πληροφυσρίας. 

᾿Εμυκήθη (ἀγε- . ι 
χὰρ) -- Ἤδυνα. (2 )υ»Ξ»͵.Σ 
τησε, ἐξησθένησε, ἐξηντλήθη. 

᾿Επροτίμησέ ΝΨὌ.Ε 
τι, ἐξέλεξε ( Ἐπ ) .-- ̓  ᾿" 
(τὸ καλύτερον). 

᾿Ενηγκαλίσθη - . ᾿ 
τινά, ( ) σι ,»α 

Διεφιλονίκησε 
μετά τινος, διε ( 55) μον ̓ “ὩΣ 

κειτὸ ἐχθρικῶς κατά τινος. 

Εἰσέδυσε, ἐβυθί-, ,. «ν΄. μὲ «1 
σθη, διεισέδυσε ω»ξω»ς 
-- ᾿Ἀνέμιξε---᾿  Ἡψέφησε {κίνδυνοαν). 

Ἔρραψε ὅφα. (κα) κ νυ σμα κ.Ἀ.π.} 

"Ἀπέτεινε τὸν λό ( «ἰρ ΠΡ ι ἘΒΗΝ 
ψῸν πρός τινα, 
᾿Ωμίλησε, ἔκαμε διάλεξιν. 

Ἐ δύνευ- 5 1.“ 11: 
περ ἐξέθεσεν ἐι (5) ρθε εν 
αὐτὸν επἰς κίνδυνον, 



ω»: 

᾿Αρτοποιὸς κν. φουρνάρης, τς 

"Αρτοποιία, ἡ τέχνη τοῦ “Π] - 

ἀρτοποιοῦ. ᾿ ὁ Σ 

Μολόχα 1,ι,|323.» -, "5. 432. 

ἰφυτόν). 5. -ὴΣ δ θὴ 2 οὐ - 

"᾿Αρτοπώλτον κν, Φοῦρνος, κξ 

“Ανέμιξα, ἀνε- ᾿ς... π΄ “ὦθρὕ 

κάτωσε, ωῶᾶ-- ο.,.--» 

Εἶδος ζυμαρικοῦ, κς . 

σύμφυρτον (ζυμα- Ὡς λυ 

ρικόν). 

᾿Εκτύπησέ τινα (δυ-" 5. -- 

γατά). ὡς ρις 
“Ἐπληξέ ᾿ ν ἊΨ ᾿ ὥς , Ὦ Ω 

τινα, ἐκτὺ- : ασνασα ΒΒ: 

πησε, προσέβαλε. 

Πλῆγμα, .-ὩὋ “ἡ "." 
κτύπημα, Ἐ..5 εἴς. ἀ,.»" 

κροῦσις, προσβολή, 

ἰδ Ἰ.. 

Διστάραξέ τινος 
τὸν νοῦν (θλῖ- ΞΞ : ὑπξι ὑπ 

ἁπις τοὶ ἃ. π,}.. 
Διαταράχθη 

χίσθῃ Ἰνοῦς), παρεφρόνησε. 

Διατάρα- ᾿ς. Δ νι} μον 
ξις (νοός), ὦ μι ͵-. ἐπ 
σύγχυσις --- Παραφροσύνη. 

Τετα α- ι(ὅ “,7 “οὐ παρα ἀπ φ ν, ΠΕ ΊΓΙΣ 
ἡ ανιακός, παράφρων --- Ἠκρωτηρια: 
σμένος, ἀνάπηρος. 

Τυχαίως, τυφλῶς, 

᾿Ἐλάττωμα, δυσμορφία -- σ΄, 

Κόπος, μόχθος-- -᾿Απώλεια δ 5 
καταστροφή. , 

(ἡ) Πτυχὴ ἐνδύματος, ὦν. 2: 

᾿Εσβέσθη (πῦρ), . . 

κατεπραῦνθη. »5 εἰ μι 

Ἔσβεσε κν. ἔσβυσε 
{(φωτιάν). οὐ φε 

.- αὐ... 

Καλπασμός, τριποβι- “Φπρ- 
σμὰς {ἵππου}, -ὩὉὖ}ππν, 

Κατέστη ἀχρεῖος, αἱ- τα,“ , 3. 
σχρός, κακεντρεχής, “τῆς “ΠΦ 
κακός. 

Αἰσγρότης, κακεντρέ- "5 
χεαια, δολιότης, μο- 
χθηρία, κακία, 

Αἰσχρός, κακεντρε- 1... ἦ. 

χής, μοχθηρός, κα- " 
κὰν διεφθαρμένος, 

᾿Εδοκίμασέ τι, πιν ,᾿ πὺς 
ἔλαβε πεῖραν ταν μα 
τινόσ, ἐπειραματίσθη., 

ΠΎΘΙΑ 

τ 

᾿Επληροφόρησέ “.,5 μὲς Φ - 

τινα, ἀνήγγει- ἘΞ ἷ; ΜῈ να 

λέ τι. 

᾿Εξήτησᾳε πλῃ- ᾿ 
ροφορίας, ΡΡΎΤ ΕΝ ΡΟΝ 

εἰδήσεις. 

Εἴδησις, πληροφορία, "πε 
νέον. ο- Ἴ. -" 

Τὰ κατηγορούμενον (ψρμτ), υὐ!ᾳ 

ΠΟΥ ΠΕΣ 

(ὁ) Γνωρίζξων τι -.},. . 

καλῶς, (ὁ) γνῶ- ΛΈΣ “Φ ς 

στης, ἐμπειρογνώμων. 

Πεῖρα, ἐμπειρία, 
δοκιμή, δοκιμασία 

(ὁ) Δοκιμάζων, (ὐ) 
ἔμπειρος. νῶν Ὁ», - ι- 

ΠΙείράμα -- Δοκίμιον, ἐξέ. ω»} 

τασις, πὰ» 

(ὁ) Πληροφορῶν, (ὁ) ἊΡ ΒΕΡῪ 
δίδων εἰδήσεις, μυ- .-Σ 2 ͵ ἍνΞ 

στικὸς (ἀστυνόμος). 

᾿Επικοινωνία, συναννόησις. δ» 15 

Γραφεῖον πληροφο- 
ριῶν, εἰδήσεων. 

᾿Εφούρνισε, ἔψη- 
σὲ ἄρτον, 

"Ἄρτος, ψωμί. 

ΦΣ 

χβευευς 

δ᾿ 



οὐρα 

Ἐπουκνώθη, σι- ὅΞφ.. πὶ λιν ΝΜ 

γεπυκνώθῃη, ἔ- κα. »- τα 

πηξῇ {γάλα κ,λ,π.). 
“1.5. 

Ὑπόλειμμα. δ, “5 

Πηκτός, συμ πεπυκνω- ζω “,ἶ 11. 

μένος, »Μπ-Ξ. »ἷς- 

Ἔρυθρίασε, ἐντροτπι- ς.“ ἡ ." 
ἄσθη, ἠσχύνβθη. “ππ ̓ ἐς 

Ἤσχωυνα, ἐν- 
τρόπιασα, (τ πεν" ΤΉΝ 

προσέβαλε, 

Αἰδώῶς, ἐντροπή, --- -- 4“ ΄ἷ - 

αἰσχύνη. ὥν» ΝΝ ο 

Αἰδήμων, ἐντρο- μι ἢ. .- 
πιασμένος. σλσσ ἐσ 

" ᾿Επονείδιστον {πρᾶγμα), 4 
αἰσχρόν. ὑπ 

Ἔχάραξον αὔλακα --ἀ- 

φῖκεν ἴχνη {κτύπημα). 
». ὅν 

Παρειὰ κν, μάγουλα, 52.535 . Ὁ ἘΣ 

1, 5. σαὶ 
.Δᾳὐπι .κ»- 

Προσκρῳφάλαιον κν. «Ὁ ἡ 
μαξηλάρι. 8 ἊΣ 

Παρέμειναν εἰς τόπον, "5 “ιν: 
διέμεινεν. Δ γι 
Αἰμωδίασις (μούδιασμα., πα 
γάρκωσις. }» 

Αἰϊμωδιασμένος (μοῦ: ὅ,τ... .ν 
δκασμένος), ναρκὼ- - »- 
μένας, 

Παραπέτασμα, πέὲ- : Ῥ., 
πλος--'Εσωτερικὸν 2 Ὁ 5.9 Ὁ 
οἰκίας --- Αντρον, τρῴγλη. 

Μἀρκωσις, υὐλς 

Ναρκωτικόν, πνω- κι.“ τὰς αν ̓ 

τικόν. ΤῊΝ αν, "ζ. 2.5 

“Ἱεριωρισμένη {γυνὴ) εἰς ΒΡΕ, 

γὸὺν αἰκωνίτην, κακαλυμμέ- δ λά,, ΒΞ 

νῃ, ἐνάρετος, 

Ἔνγϑαρε, ΜΙΝ ἝΝνἦἤ “ α 

ἔκψησε, ω ΔΚ  " - 

--.. 
ἘΝ 

ξατεσκήνωσε, ἔ- πὸ " “ων ἢ 
στησε σκηνὴν δτο΄σο-ἔ[οσ στο ' 
καὶ παρέμεινεν ἐν αὐτῇ. 

Σκηνὴ κν. τέντα, “πὸ 5 . 

ἀντίσκηνον, “ ἷ κοὰξ 

᾿Εξηπάτησε, ἐπεβου- 5 “.- 
λαύθῃ, ἐδολιεύθη, σ“-Ξί ὰΣ 
προξδωώσ. 

Απάτα ρλος ἐπιβουλῇ, χο 

δόλος, ἘΣ Ξουὥξ.ο 
πίβουλος, προδότης. 

Ἢ πάτησέ τινα. ἐξ ; δ 

᾿Απάτη, δόλος. ἄσ, μα 
᾿Εσφράγισε {ἐπιστο- 
λὴν κιλπ,}-- ταλεί- 
σε, ἐπεράτπτωσαᾳ, 

Ἔληξεα, ἀπετδ- 
λεβίωσα, 

εεβε 
Ω γΞ' 

Σφρανὶς(ἡ). ἰ π »»-. ξ ἐπ᾿ 

δακτυλίδο δ Ἵ» σα ει τ 

πατδνόν ας τος ἡμῦδι ἐς 
᾿ἐπισφράγισις ἢ τὰ ΡΟ (ΕΣ 
᾿Εσφραγισμένος. ῥ᾽ .Ξ 

παρα λναν τίαυβ Ὁ, σϑοα οἷο 
εἰ, ἢ ὩῃἊ ὰ 

Νυμφίος (γαμβρός). ὁ ἢ. ς ὑὰΣ 
Περιτομήῆ, ἀ: ΝΥΝ 
κροβυστία. ΟΣ ὁ) ὡ»" 

Δέσποινα, κυρία ν, ως “. νι κἢν 
ἀριστοκράτις, οὐ» εὐ ο. 
βασίλισσα. 

Περιτετμημένος, μέ 



ξο" 

Κατεστραμμένος͵ ἐῤρειπωμέ: “ 

νος, ἠφανισμένος. - 

Σ.«-ρ Καταστροφύς, Φθο- 

ρεύς, (ὁ) ἀφανίζων. “τ᾿ “5.92. ον 

Καταστεροφή, ἐρή- -΄ 
μῶσις, ἀφανισμός, Α ων Ἴν 

Καταστροφήῆ, κατα- 
δάφισις, ὄλεθρος, ων. "τὰ --»": 

Ξυλοκέρατον κν. ἃ}, - 

χαρούπι. -} -νν: . ἜΤ. 

(ὁ) ᾿Ελλέβορος (φυτῶν) κν. αν» 
σκάρφι, ἘΝ τα 

Ρινόκερως (6). ταῦ». 

»}λ Ἁ - 
Ἔξῆλθε, {ἐβγῆκα), ς.» 5 ἐ ξυ 

᾿Εξέβαλεα, ἀ- “ΜΝ πὶ ὥς 
πέβαλα. ξ. ὑ ξε: 

Ἐξήγαγε, ζ΄. ἈΞ : αὔειοὶ 
᾿Απεφοίτησε, 
ἔξηῆλθε (σχολῇς), ἐς τ. 

Β .-" 
“ὦ 

"Ἔξοδαν͵ δαπάνη. εὐ ἶ Ὥ. τ 
.- "αν . α 

Πήρα, δισάκκιον, ᾿ς» ξ ςυΣ 

Φόρος, δασμὸς “νΎὩὋὉῳφῴ᾿ - 

(κτηματικός) -- ΖΦ.» . εἰ» 
Εἰσόδημα (ἐτήσιον)' 

ἜΣ 
᾿Απόστημα, ΠΕ ΟΝ “ξ εἰν 

Ἕξοδος. 3.5 

Ἢ “Ἔξοβος τῆς , 
Πεντατεύχου, 9.5}! .᾿Ὁ 

(ὁ) ᾿Εξερχόμενος, ἐξαγό- . 

μενος, ζ-} μ: 

᾿Εξωτρρικός. -π οἷς 

Ὑπουργεῖον ᾽᾿'Ἔξωτε- -5 .1... 1. 
ρικῶνιν τω ζ....}} δ} 

“Ἕξοδος, διέξοδος. ευσξ 

ἋΑ . Ἀνισμὸ . .9. ΝΞ μυχή μὸς μξ 
τσουγγράνισμα, 

παρέπεισε ξ ΕΚ 15 
βεπείσθοσο ΣΟ ο  ΧΞ] 
ΕΝ εἰ ἀκα σ Ἐρας 

νακισμός, 
ν - ." , ἡ ΠΣ ΣΣ , 

ἀν δα. δὲ Γ δὲ 42}: Εὺσ- ΓΟ 

ἀτός, ἐπίβουλος, πλάνος. 

᾿Ἡπατημένος, ἐξ απατηθαίς, . α΄ 
τπλανημένος. ξ: 

Ὑ πηρέτησε, ἐξυπηρέ- 
ἜΠΩΕ, 

Πρασέλαβέ τινὰ ,. 5 ΡΝ 
δι᾿ ὑπηρεσίαν, ἐλ ρῶς. ᾿ 
παρέσχε τινὶ ἐργασίαν. 

᾿ - ᾿ἱῇ Ὁ 

δ: ἐρ» 

“Ὑπηρέτης, θοῦ: χ7,.. “,... , 
λος. οἱ Ὁ.» 620 .λ»- Ζ Ἐς 

Ὑπηρεσία, ἐκδού: “. "ας 

λεύσις. ὁ ΣΕ 

Ὑπάλληλος, ὑπηρέτης, αι α 

ἀνλος, σὰ «1. Ὁ ΠΟ τ δ οι 
νεταῖρος. ὠΐμα. ἶ : ξυν»ῈῪΨ 5.1] οὐ 

Με εἷἷΝ Μὰ Ραμις, τίνανμα, ἐκσφεανδά- ἘΓΔΕΣ 
νησις, 

-"ιὶ “ἢν εἶ 

Σφενϑόνη τῆ). ἀλλ, 

᾿Εγκατέλειψέ αὶ- ».» πὸ - 

κινα, ἀφῆκε ὠ 0 - 9 ω Δ. ἁ ιἰ ἀρ 

(ἄνευ βοηθείας). 
'Εγκαταλαλειμμέ- ἘΡΟΡῚ Τὰν 

νος, (ὁ) ἀπαρνη- οὐ {Ὁ 
θεῖς ὑπό τινος, 

Περίττωμα, κόπρος 

(ἀνθρῶποι! 

Καταστράφη “ὅ.. 
καταρειπώθη “τ΄ »")ῳ.- “»Ξ ἐς Ὁ 

ἠφανίσθη. 
Κατέ- ιὉ Ὡς 5 ““Πμ- 

στρεψε, "τ. κου 

κατερείπωσε, ἠφάνισε. 

ἌΣ 

ΠΡ 



Ἑτσρνεύθη, ἐλεπτύν- κι, ἀπ πὰ 
θη---Ἐτακτοποιήθῃ. ὑγρῶν ΞῚ 

Τόρνευσις (τορν "Ὁ 4 . κος 
ρισμο). τ ι.»59 -- 

Τορνευτὴς (τορν ἀδῶρος). Ὶ .» 

Χάρτης εἸ “, “- “. 
(Γεωγραφί ας) ὩΣ ,5. ι ες ὦ... 

Τύρνος ον Ἐπ, 
(ἐαγαλεῖον). » ͵ἐα » σ΄ 

ἱζῶνος {γεωμτρ) --- Τορνδυ- ᾿, 
μένος, τορνδυτός, ρε» 

Κωνικός, ΡΈΕΙ 

Προβοσκίς (ἐλέ- ΄ς ε͵ 
Φαντος) --- (τὸ) εἰν “ εὐ». 

Χαρτοὺμ (πόλι. 

᾿Εβραύσθη, ἐ- “ “.. -, - 
ξηρθρώθη, ἐ- ζ. 5 " ἕξ 
χαλαρώθῃ, ἐξησθένῃ 16, 

Χαλάρῳσις, ἐξάρθωσις, Ἐπ -ῃ 
ἐξασθένησις. ἔ.“; 

Ρίκινος ἢ κίκι -σος “ας 
(φυτὸν), ν» Ν ζ.2 ῳ΄. 

Κικινέλαιον κν ρε' “51Ὶ 1} 5, 
ταινόλαδο. ζ9 ̓ Ὶ ̓ Ὁ 

᾿Εφεύρεσις, Ἃ1ὦ ,} .Ν 
ἀνακάλυψις, αὐρὶ ἀπ) οἰκο! 

" Ἤν ἤ᾿ 
Ἐφευρέτης, ξ΄ ΑΞ 

᾿Εμωρολόγησε,κα- .:}“. ...- 
πτέστη παλίμπαις - τ -᾿- 
(γέρων). 
ιωρολυγία, (ξαναμώραμα), 
παρῤρπαλήρημα. 

Παλίμπαις (ξαναμωραμένος) Σ΄. “-, 
κρονόληῤος. -»" 
Λόγος ἀνόητος, φανταστι- 9-. 2, 
κός, μέθος, μωρολογία. -»» 

Πρόβαταν (τὸ) ὧν .»-" “Ε οὖν» 

δας 
..3 

- 

φθινόπωρον (τά]. «ὴν »»- 

-- δ... -.»» 

Διατέλεν ,» "5 Σ, πὸ 

ἐν παρθεί αν λ.}}} δ» ἐς ΟΝ 
γίᾳ (γυνή). 

Παρθένος, ἀπει- 
ρόγαμος --Πὰρ- 
γαρίτης, 

(τὸ) Σινάπι, (φυτόν) .“1 3.5 “. . 
κν. λαψάνα, μου- ῳ Ὁ: Ἄ “Ὁ- 
στάρϑα --- Ὑπερίτης. 

᾿Εκαλάρυσε (ὕδωρ “ΑΒ σ᾿ 
κ.λ.π.)-- Ἐρογχάλισε .»“. ὀ»» 
--- Προσέπεσε, ἐγον πέτῃησε. 

υὲ {] "“ -Ὡ}Ἑ υὲ 

ΜΠ Σ ξϑ 

-- δ -«-" 

Ρογχαλισμός. δ» μὲ 

Καλάρισμα, δλοῖσβος-ΡΟῪ- -, ρυσμα, φλοῖσβος --ΡῸγ "»"-: 
χαλισμός, μόρμυρος, 

Ἔ βέρμα διὰ ., κ΄, .“ σ᾿ ρραψε (δέρμα διὰ - ΑἿΣ 
σουβλίου 

Χάνδρον (ΠΟ Σπόν γΓ α΄ 27,5 

Ἰέρχ ὁυὕδος δ 

κἄφονου ἀκβόσντν, οὐ Στ υΣ 
ἐβουβάθη.. 

Κατέστησέ τινα ὅ- "2 ." 
λάλον, βωβὸν κν. “5. ᾿ ω. 
ἐβούβανε, ἀπεστόμωσα. 

᾿Αφώνία, βωβότης κν. ΠΩ 

βουβαμάρα. πο 
᾿Αλαλος βωβὸς 3." “- ς “.,,5 
κν, βουβός. ἈΙΣ "Φ ΨΨᾺ 

ΝΙΝ 
Κυνάρα κν, ἀγκινάρα. «ως 

᾿ΕΨεύσθη--Εἴκασα, ἐς- ἢ "5". πον 
στοχάσθη, ὁπέθεσα, ωσστξ» ω" 

. ι .: 

Ψρῦδος. ΠΡ" 

Δακτόλιος ἐκ .1].". »  4,, 

χρυσοῦ ἢ ἀργύ- οἱ». ζυδ.». 
ρου, ἐνῶτιον [σκουλαρίκι)---Εἰκασία, 
στοχασμός. 

Ἔ τόρνευσα - ᾿ἀπεφύλ- 1. “. - ὦ, 

λῶσέ τις (δένδρον), ὧν, «- .»Σ 
- 



ιφ»" -.4". 

ὩΣ... εἶ 

Πήλινον ἀγγεῖον, ς." 

Καραμεύς, ἀγ- ἰόν πὶ 15. πὶ 
γεισπλάστης. Ἅϑ.»»}) οὐ 

Διέτρησα (διεπέ- ῷ ΒΡ 3.3 

ρᾶᾷσε (ξίφος 
κιλ. τ, ἀνασκολόπησεα. 

(ὁ) Διατρυπῶν 
(δ) διαπερῶν --- 
Ξίφος, λόγχῃ. 

ἜἜκοψε, ἀπέκυ- 
ψε, ἔταμε, διε- ὁ μος αὐ; 
χῶρισεπ--Πμπόδισε, ἀπεμάκρυνα. 

Ὧδ)),5 : ς 3.3} 

᾿Απλοποίησις, συντόμει"- μὸν 
σις----Στενογραφία,. ὌΡΤΟ ἱ 

Διεπέρασεα 5 αὶ -" κι 

δακτύλιον ἘΣ, 5 ἥν 
εἰς τοὺς ρῶώθωνας (καμήλου). 

ἀοόο  πνε ἸΣΞ ΟΣ 

ὥρνν. Ν αβάντα. ἰοῦ “"Ξ 

ἀ ΕΝ ἮΝ ΕΣ γὼ 8 ὑ ἮΝ “»- 

᾿Απεθήκευσε, ἀπεαταμίευσε," συνασώ- 
ρευσε (πλούτη κι Ὰ.τ|Ρ]. 

τρμᾶ  φλ] κος ς ἤρου τ 
θησαυροφυλάκισν --- ̓ Ἀποθήκῃη, 

Ταμδῖ- ἝΝ " 
ον θη. οἿ;». ἐν" πο ὧς γα: 

σαυροφουλάκιον -ὐὐ α ποθήκηῃ. 

(ὁὺὲ Ταμίας, Βη- ως 

σαυροφόλαξ - . ΣΡ». ξ ω ΒΩ 

᾿Αποθηκάριος. 

(ὁ) ᾿Αποθηκεύοων --᾿Α ποθήκη η΄", “. 
{μγάλῃ), δεξαμονή. Οὐ». 

᾿Αποθήκη (ἡ). ὑ. κ ΜῈ 
ἢ πὸ  νςὦ «ἢ 

᾿Αποθηκευμένος. λυ λῳ γΞ 

Κατῃσχόνθη, ἐ. “ μ“ κοῖς τ 

ξηυτελίσθη, ἐ- ΤΆΣ Ν ΦΟΣ 

. ταπεινώθη, προσαβλήθη. 

Φ»" 

"Εσχίσα͵ διέσχισέ τι--- .} 
Διέτρησε, ἤνοιξεν ὁ- “" - εν 
πήν, ἄνοιγμα -- Διέσχισε τόπον). 

Διέσχισε (τόπον), Φιυῖθο ((3.,2»} 

᾿Οπή, σχίσμα, δ. ὦ 

ρωνγμὴ, σχισμή, 99.5.8 ὅδ 
᾿Αδαξιότης, μωρία, βλακία, ον 
εὐήθειὰ- δ 

Γενναιόδωρος, : εἶ δος 
ἐλευθέριος. φιξθοῖ 

Ράκος κν, κουρέλι, ἂν», ε 9.5 

᾿Ασυνήϑης, ὁ 
περφυσικός,, , ᾽»" . ες ὅν. 

παράδοξος, 

᾿Αδέξισς, μωρός, μὸ ΄ὖὦὸὖὦ -π."» 

βλάξ, ΕοΡΟς δια δ᾽». 
Διέτρησᾳ, ἝΝ 5 ““, 

ἐτρύπησ, {0 “5 
Κατέστρα- 5. απ “" πνα 

δένισε, ἐξωλόθρεωσα. 

Κορυφὴ ὄρους -- "9, ᾿ς 
Τρύπα, ἀπή, “σι ζύ-- 
τριμμαλιά. 

Τρυπάνιον. “ΑἹ ...: 

(ὁ) Ἔχων διά- πο» 
τρῆτον τὴν ΟΝ ῥῳ 
ρίνα ἢ τὸ ὠτίον, 

Ἔγϑδαρε κν. .  “ 
ἐτσουγγρά-. οὐ ε: ̓ 
νι, κατέστριμεα. 

Ἡμιέκλεισε τοὺς Σ πος 
ὀφθαλμούς, εἴδε λοξά. ὁ» 0 ἘΣ 

Ἢ Κασπία θάλασσα, 8. .»Ξ 

Ἰνδικὴ κάλαμος ἢ, δ." 
κν, χαραξάνα, ὁ λοδι 

, " Ὁ. ΜΖ .. 
ἱλετάξινον ὄφασμα, Ὁ ἘΡΕ 

᾿Αστεῖον, εὐτράπε- -- “4, 
λον, ἀστεϊσμός. ὅλ.» ́ - 



αὐ μδ -τ-ὰν-. “; 

- δ ν ας δ 
παν Ἧς δ ᾿Εξηυτέλισε, “, - , “- 
ἰμν " ἀν. ὕμν»- Μ Μ . 

Ξῦλον (τό). -, 6 προσέβαλ ῳ γὺ Ψφ. 5 πα 
εν ιἧω-; ἐταπείνωσα, 
Ξυλέμπορος κν, ξυλάς, “- ᾿Εξευτελισμός, ταπείνωσις, “7.5. 

Ξυλοποιημέ- τ σι π} ..7 1 προσβολή, αἶσχος. 5. 
νος, σκληρός, “--“πῇΦ--πλὺς τς "Ἐξευταλισμός, ΠΝ 
δύσκαμπτου. προσβολή, ὕβρις, να 

Ξυλαποίησις, σκληρότης, ΩΣ πος οἰ πὴὶ 0" σ᾿ ἀρ λα το σκληρότης, ἀκ ἡ τι μ(ρ γονὴ 
Παρήνγανγα κα πὸ χε π, τ } ̓Εξηυτελισμένος, κατῃσχυμμέγος͵ 
κρότον ἡ ὡρὰ 5 ὁ ρτϑε. δρ. ποσσβεβλημένος. 

θόρυβον, κλαγγὴν --- ᾿Εθρόησε, (ὁ) ᾿Εξαυτελίζων, (ὁ) προσβάλ- 1,} 
Θροῦς, θόρυβος, τα τι 1 λὼν, (δ) καταισχύνων, ᾿ 
κλαγγή. (τὸ) “Ὄνειδος ΜΕ. ΠΙΡΡῚ 
Μήκων ἡ ὑπνοφόρος ἰφυ- Ν , Αι -- (τὸ) αἶσχος, ""α 

τόν) κν. παπαρούνα. μ" Ἐξημιώθη, ἐβὰ ἀ- σα θαντα 
᾿Ἐταπεινώθη, “ν ΜΝ βη κατεστράφη, “ “"- 
προσεκλίθη, ὑ- δ΄ 3 ̓ ς᾽ πο νηὶ -.ιἂΛις τ : (οσ “Ὁ ,} - -, πεκλίθη {πρό τινος ᾿ τα Ἔβλα. μῦν Ι, κῶς, { κῶ- 
ΒΟριξα ταπεί- ποι, ἥν πὰ ' , 
νῶσιν, ὑποτα- δ΄ ! δ- Ξ Ψε, κατέστρεψε, διέφθειρε. 

Ζημία βλά-.." γὴν, ὁπονλίθη. | ἬΝ αβλάτοτ πὸ ον ἐς 
πεινότης, ὑποτὰ γῆ, κ᾽ : μετριοφροσύνη. ξ»Σ στροφή, φθορά, ἀπῶλδια. 

Ταπεινός, τὰ πεινόφρων ΠΣ Ἐφημιώμένος, τνΝ Ἐστραμ: μ- μ- -" , μενος, οιπφῦοσαρμέενος, " ὑποτακτικός. ὅΞ" ἀπολωλώς. 

(τὸ} Μικρὸν ζω τ ἀ μι»: ἜΡΟΝ Κατέστῃ εὐτε- ὲ τ “ 
Ἧ ἐλάφου, κα Ὁ ἢ, λῆς, χαμρρπής, ως Ὁ 

(ἡ) Νυκτερίς. εὐἰμα;» | ἀγενὴς --᾿ Ἐξέπεσε, ἐξηυτελίσθη. 
“πὸ ὦ ,« | ̓Εμείωσε, ὦ- “ “5 

πράγχον ράΐρο να ρον ἐΈΞ  λιγόστευσε, υὐπττῖ υπκουο 
᾿ κ΄ τ 

ράαχνον, χόνδρος ρινόξς, (ὁ} Θρίδαξ κν, μαῤοῦλι. ιν 
Κατέστη τραχὺς, .ἦ 6 «ἢ κ. 
ἄξαστος, σκλη- ἘΞ ἐῸ- Ὡ 
ρός, χονδροειδής, 

Φ  .-»ν.μ- -.“ ἢ .» 

οὐ γολ βοι ὑπὸ μα] 
᾿ἘἸραχύνθη, κατέστη τραχύς, 

Τραχύς, ἀδρός, 
ἄξεστος, ἀγροῖκος, 

Τραχύτης,͵ βαναυσό. 
της, ἀγροικία, 

ὑς "ξ τς 

“-" Α. 
Αἱ μὴ -- 

Ποταπότης,͵ 
ἀγένδια, γλι- 
σχρότης, ἐκπεσμός. 

Ποταπός, ἀγενῆς, χαμερ- “Ὁ ε΄ 
πής, γλίσχρος. ἘΞ: 
᾿Εξηλείφθη -“ τὰ 
πταθαν ἔ- «Δ... Ἴ λει, δ΄»: 

κλειψιν (σελήνη κιλ.π.), 

1... ἊΝ “-οἩἮκ 

Ἁ ᾿. 

"Ἔκλειμες (σελήνης), ὡγμω» 



ι4:- 

᾿Ἰδιότης (ἡ). δὲ μα: . - 1". 

Πρόκριτοι, προύχοντες, ἡ ΓΝ 

[διάζοαυπα τάξις (ἀγ. ζ,.» ἃ} 

θρώπων). 

᾿Ιδίᾳ, ἰδιαιτέρως Π ΝΥΝ 

«ἰδικῶς. ἰμ2 για: 3 ἀωρὶ. 

γιότης --Εἰδικότης, ζ,. 5 ἰο᾿ 

Δικαιοδοσία---ἰΑρμο- 
διότης. ῳῃ ἰαιλο. ̓  

μαξυς σε ἢ) ΘΕ 

Εἰδικός, εἰδικευμένος, 

Εἰδίκευσις, εἰδι- τ ἀἁ , 
κότης. μμή...«α..5 ἃ ΡΟ ΡΡ Ὁ 

Ἰδιαίταρος --- Πρασδιωρι- ᾿, 
σμένος. ωϑ.».5: 

᾿Ἰδιαίτερος --- Εἰδικευμένος 
εἰδικός---Αρμόδιος. 

“Ἔρράψε, ἐπεκόλλη: 
σξ, ἐφήρμοσε. 

᾿Απέκοψε, κατέ- 
κῶιρε. 

“αι } 
 " 

" ΜΗ ἢ -. 

«οὐ ςς 4... »- 

Ἰδίωμα, [(διότης, , -ἀλ ιν. 
αρακτῆρ, φύσις, δια»- ̓ ξ ΔὰΔ.,..»: 

σωνήθεια. 

᾿Ορμαθὸς (ὁ), βό- )“ ὁ. “6. ἢ, 

᾿ωὡλιγόστευσε, ἀφήρεσε, “ 
ἔκαμεν ἔκπτωσιν, ρα ἐ ωα 

Ἤρισε, διεῷφι- -1.Σ - ἃ πκ. 
λονίκησε, ἐ- ΚΖ ϑ μαΣ " 

ιογομάχησε, ἧτο εἰς δίκην μετά τινος, 

᾿Αντίδικος, ἀντί’ . -, 
παλος, ἐναντίος 5. μα 
-- Φίλερις, φιλόνικος͵ 

᾿Αφαίρασις, ἔκ- ».. Σοὶ 
πτῶσις. ζ.--- ᾷ' Ζ π-“- 

Ἔρις, φιλονι- ο μκρ ἃ, 
τία, ἀνταγω- ἼΣΩΣ “ »5- 
νισμός, ἐχθρότης, 

ξὐνούχισε, μαι 

--ΔΔ-- ΕΣ 

᾿Εφοβήθη, ἐδει- ΟΝ 
λίασε, ἐδίσταεσ πὸ 9 
Φόβος, δειλία, νι πο.’ 
τρόμος. 5 9 ἀπὸ 
Ἐκ φόβου νά.... -- 5, ἡ πο ας “--- 

Ἵναι μή. οἱ 

Δειλός, ἐλ ωυπς αἴας οἷς ἄτολμος, ᾿Ν ἘΣ Ψ Α δι" 

μικρόψυχος, 

καρποφόρησε, κατέστη γόνιμος ἰγῆ). 

Εὐφυορία, καρποφορία, “ς 
γουνιμότης, “ 
Εὐφορός, 5, - ς . 

καρποφό- τ Ἃς μ᾽ κς αν κὩρ- 
μος, γόνιμος, 
Ἔκρδφῳσα, ἐφψώγη “ὌΝ ΦῪ . 

(ὕδωρ), κα τεψύγῃη. »απ: »ΞΠ 

(ἡ) ᾿Οσφός, μέ: .} ἜΝ 
ση (ἀνθρῷῶπου. ΖΦ[05.ὁἐἋὴο ϑ᾿ "τ 

- .᾿} » 

ψυχρός, Κατεψυγμένγος, .γα.- 

(ἡ) Λαγώῶν, -ι ΝΣ 
πλευρά. »"» “ζ.» - 

᾿Απλοκοίησις, περίληψις, 1. .«" 
σύνοψις, “2. ᾿ 

Ἡπλοποιημένος, σῶν’ “σας 7 
τομδυμένος, περιλη 
πτικός, συνοπετικός, 

- { ᾿, ζ΄ ; " τ 

ὦ . 
Εἰδίκευσε, προώρισε,» μαῖα, πιῶ 

᾿Ανῆκέ τινί τι. 

Εἰδικεύθη, ΦΞ “.." ιν, ιν» 
κατέστῃ ΡΨ ΌΡ. 

εἰδικός. 

᾿διαίτερος ΄΄ " ΕΑΝ 
ἰδιωτικός, δ τ! τὴ 
προσωπικός, εἰδικός. 

.}᾿ : Ψ . 
Καλύβη (ἡω»Ὁ»» ν»- νίαν ς ι)ώ.»- 

Ἴδιος, ἰδιαίτερος, . "δ. 
ἰδιωτικός, εἰδικός, 95.5.55 209 ν- 



σὰ- ἘΌΝ .΄- 

Ψ .- 

Ὡς 4 ων ἐ  ἶ ἴμεν Εὐνοῦχος, εὐνουχιομένος: ἘΑΡΙΝ 

Ἔσφαχε, ἔκαμε λάθος, ἡμάρτησε. πορχις (δ) εἴ “ 

Προσῆψέ τινι. Σ : ΡῈ Ὡ: : 
σφάλμα, λάθος. "Ἔβαψε. ρα το τς ἰδ ος ζο. 

Σφάλμα, λάθος, παράπτωμα, ἴμ2 Βαφή, βάψιμον (τό). οἱ»: 

᾿Αμάρτημα, ἀ- κλπ Φ “ἃ 
μαρτία, παρά: νὰ» ̓ ε Βαμμένος, .-.- α΄ 

πτῶμα. 
"Ἔθραυσε, ἔσπασα, ἘΡΕΡ 

γ μὰ ᾿Αμαρτοωλός, Ἰ; ΡῈ ; ἐτσάκισα. 
ἀανθασμένος. δι ΝΣ ια : 3. σοὺς πος ἜΣ Επρασίνισε, ᾿ “οὐδὸς ,μδ.-- 
Ὡμίλησε, ἐἔρρη: ιν ΠΩΣ. 1] κατέστη πρά- - -πς 
τόρευσε--- Ἢρ’ : - τ σινος, 
βαβώνισε κν. ἀρραβόνιασεα. κατέστησέ τὶ πρᾶσιν, “ς «ἦς Τις 

᾿ " 
κι,» 

δον αν «ἰώ; ἘΒΡ υ ( μρυ. γον, 

- Χλόη, πρᾶάσι- “. Ὁ. -“ὐ, »- 
χθη, συνωμίλησε. (ὦ Χλ Ἵ, πρ ,.--ὰ-:Ὁ “Φ ,.“.-»- 

Συμφορά (ἡ, ἣ δ. ᾿ ἜΠ 07 - “αὶ ΕΝ ᾿ ,. ἂς ἀτύχημα. πο ΓΟ ὙτΩΣ Λαχανικά, χορ᾿ ἡ, "α΄... λα 
Ὅμιλία, “,7- "Πα "- ΕΞ ΞΨΚ.Ε 
διάλβ. οἷὰΣ χ Σ ἐλ: Λαχανοπῶλης (ὁ), ΠΕΡΕΨ .-.»ἘΞΦ' 

ὄγος. 
εἰς, λόγος “ὰς (ὁ) Ζήσας περὶ τὸ τέλος τῆς ““..“.,ὖ΄, 
᾿Αρραβὼν (ὁ), 1.»» εἰδωλολατρδΒίας μέχρι τῆς Ὶ 

" ἀρχῆς τοῦ ᾿Ισλάμ, ἀπερίτμητος. 
᾿Επιστολὴ (ἦ}. οὖν Διέσπισᾳ, ἐ 

ΕΣ -ς 1] τάοαξα, ἐκλό ὑπ ρια ἐμὴ 
Ρήτωρ, ὁμιλητής, 5" "Στ π νυθῈ, ΡΝ 
Μινηστήρ (ὁ} ΒΕ 4 ἜΕΝ Ταραχή, κλονισμός. ἰ- .»-......»» 

᾿ " "Ὑπετάνη, ὑγπέ- “᾿ ἫΝ ΠΝ 

Τὸ β΄ πρόσωπον (γρμτι), εἰς “. “1.,7 ς 

ὃν ἀποτείνεται ὁ λόγος ΜΒ6 ΠῚ ΚΟ, Ζ-5 δ: 

: Ὑπέταξε Ὁ πὶ ΝΝ -᾿ χα: Ἀνεμνήσθη (τοῦ ; ἢ. ὡς, ΤἜ “, ἣ 4 ἰ 
ἦλθε στὸ νοῦ). 20 σ-- δε ον καρ ῖε ξ Ὁ 
Ἐσείσθη. ἔταλαν. . - ᾿ ,»..,, 
τεύθη (βαδίζων). ".-2 ̓  »ἘἈΞ ποτα γῇ. πα 

Κατέστη σπουδαῖος, ση: ἢ... ἢ “. ἐν ποτᾶκτι- πο πο μι - 
μαντικός͵ ὑπολογίσιμας, συ, κός, ὑπὸ- ζ΄" 2 Ὁ μ᾿, ----Ἃὑρ 
᾿Ανέμνησᾳ, ὑπέ- ἢ, “ .ἢ καίμογος, ὁπότελης, ταπεινός. μνη δου 5 οἷ ι ,ἤῃ: μενος ἧς ς 
ῃνησε, ἐνεθύμι' Ὑπόταξις, καθυπόταξι Ν σὲ τινί τι---Εἰδοποίησε, ἐπανανν αθυπόταξις, εἰς») 

. μ -- -᾿ 
“ . Ὁ" Κίνδωνος, Εν Ἐν. λέγας ὄγκος ὕδατος, ἰδ Ν 



υΑδῶ 

(ὁ) Χαλινός, Φιμός. ΣΝ ΚΝ τὰς 

Μολόχῃ (φυτάν). π  ς ἘΣ “ 

᾿Εβάδι- . Εράδι. δι: 7.) ῥ᾽ αι ὕω ΜΝ 
ριεπάτησε. 

ὑπερέβη, ἀφῆκεν 
ἀπίσω, διεσκέλισε, “ἀπο ᾿ ΜΕ: 

Βῆμα, εἰς Ἀν“ 
μεταξ ἮΝ ἘΠ . .. ἸΟΝΝ ἬΡΕΗ 

2 ποδῶν ἀπόστασις. 

᾿Εχαμήλωσε Ἄν ρος 

ἰφωνή), κατέστη τ οΣ ἐΦ.»- 45 

σιγανή. 

Χαμηλόφωινος, σιγανός. μπ ἰρς 

Ἦτο ἐντροπαιλός, αἱ" πις νιν 
δήμων, ΕΝ τα 

ἜὄΠπροστάταυσε, 

ὑπεαρήσπισε, ἐ- μρ ...- ες 

φροόρησε, 
᾿Ηϑέτησε, κατεστρα- . "ἢ σις 

τήγησε προέδωσε. πῆρ Ἴ 
σα 

᾿Εντροπή, αἰδημοσύνη. μιῆο- 

Προστασία, ὑπεράσπισις, κως 
φύλαξις, δ μος 

Γιροστάτης --- ἘΦύ- σι} οι 

λαξ, νυκτοφύλαξ. εἰ’: ͵α «αν 

ΚΞ 

᾿Αδυναμία ὁράσεως, (ἈμτΑρ- 

ὁ) [Μὴ βλέ: ,΄.). 

νυν ν εὐ»: ἼΑ υὐς»: 
τὴν ἡμέραν, νυκτάλωψ (ὁ). 

Νυκτερὶς ὩΣ πα ϑὰ ἰσῶμα 

Ἐχαμήλω: ὦ 

βασβ, κατεβίβασε. 

Κατέστη ἄνετος (ζωΐ), . δ παν, . 2... 
ἔζησεν ἀνέτως. υὐϑ. Δ οὶ γα -4- 

Ἐχαμηλώθη, ἐξξέ- .. ...᾿ 
πᾶσα, κατεβιβάσθη. οἱ τάθνι τ} 

--ἥνας, 

-" 

τς 

ἈΞ οι 
Βαρυσήμαντος, σπουδαῖος, ." 
σημαντικός. κὰν 

Σ πέψις, ἰδέα --- χάρις π΄ : 

κν, χατίρι, »ὶ» τις 

υἑΞ Ἱ 

. ᾽ Γ] 

Σοβαρότης, σπουδαιότης, 9 , (.-5: 

»ν- 

᾿Ἐπικίνδυνος, 

Εἰδοποίησις, ὑπόμνησις. 

Ριψοκίνδυνος. 

Ριψοκινδύνευμα---- - 1} 
Κίνδονος, Σὰ 

᾿Εχάραξεα, ἐρρήγωσε, Ἱ πὰ ἘΦ 
ἔγραψε. ς 

᾿Εχάραξε, ἐσχεδίασε, 571. Ὁ ὦν ἢ πὶ ἢ 

ἐσχαϑιαγράφησε. ἀντι 6." 

Γραμμὴ -- Γραφὴ 1. 
--- Καλλιγραφία, νοις τος 

Σχέδιον, σχεδιάγρῥαμ- κι ς 

μα, τρόπος, μέθοδος. ἀμ, Φ 

Χαράκτης, χαράττων (ὁ) αὶ 

-- Καλλινράφος. νμᾳ-- 

Χάραξις, χαράκωσις, ' ̓  δ“ Σ 
σχεδίαοις. 

ΠΡΕΡΕΣΝ ΨΥ ΨῚ ἜἜΡΒΡΕΝ 

Ἥρπασε, ἀπήγαγε, 

᾿Αρπαγὴ, ἀπα- δ] -»ἷλ δὲ." 

Χαλιδὼν (ἢ) -- “ 

᾿Αρπάγη, κάμαν» εὐ 
κν. καμάκι. 

᾿Εφλυάρησε, ἐμὼ- κι δ, .7 

ρολόγησε. ΒΡῈ : ͵μπ- 
π΄ .-" 

Φλυσρία, μωρολογία, μο» 
.-  ,} . 

Φλύαρσε, ΠΕΡ ΠΕΡ 

ἜἜφιμωσε (ξῷον), 
ἐχαλίνωσε. οἰ; “0: ὑπα 

(τὸ) Ράμφος, ρόγχος (τό) μω 
μύτη. 



εἰς .γ.γ.. «νάλ». 

Ἔκρυψε, ἀπέκρυψε-- . ἃ, (07 

᾿Απεκάλυψε, ἐφα- ἀπ ἄτα 
νέρωσβρ, 

᾿Ἔκρύβη, ἀπεκρύβηι κι δὰ, ς 
ἐξηφανίσθη. ἘΝ Σ΄ 
᾿Ἀπέκρυψε, “πὶ 
ἐξηφάνισέ τι ΓᾺΡ ὁ-ῦ. ὅπ 
(ἐκ τῶν ε τι Κάτου. 

Μετημφιέσθη, ὑτεθ- Ἄππιος πα 

κρύβη, δ τ 
Κεκρυμμένος, ἀόρατος, ;.. ὗ, .“" 
ἀφανής, ἀπότρυφος, Ρυ Ἐπα 
ἐνδόμυχος. 

(τὰ) Κρυπτόν, (ἦ) αν ων» 

ἀφάνεια, (τὸ) ἡςμρο ες 

ἀόρατον 

Αρουφίως, κρυφά, ΕΝ 

᾿Απόκρυψις, ἐξαφάνισις, εἰλη-} 

ῥλεταμφίδσις, ΠΑ ν᾿ 

“πιο 9 

᾿λετημφισσμένος, ν᾿ τ. λὰ 

Αὖλαξ {χαν- ο 5}. 1 - α ἢ 
διάκι) κάσμα ἐδ “.: ᾿ ταῦ 

ΚΑναξ, μογάρχης, ο :] ἫΝ 
σουλτάνος. δὴν» . ε οὖν. 

Κατέσγισε διὰ τῶν Μ᾿ τς τω 

ὀνύχων. - 

«155» ἜΒΙΡΝ Γ 5 ἡ ὁ τὶς 

'᾿Εξηπάτησε, παρέ πεισα, ἐφεν ἀκισε, 
εἵλκυσα. 

᾿Εξαπάτησις, φενακισμός, ΠΝ 

ἑλκυστικότῃς. ω Ἂ» 

'"Ἀπατεῶν, δόλιος, δδλεα- - 

στικός, ἑλκυστικός, μδς 

"ὍὌνυξ (ἀρπακτω ἘΕΙΡῚ ξ- Ἵ ε 
καῇ, 

ΔΙ ἐὐσυλᾷυυς 
Ιὰ τὶ τῶν νοῦν τοῦι;. 

χαμήλωμα, ὑποβί' . .οχν ὅς, 5 

βασις, ἔκπτωσις, οὐακα. Ἀ'}.. γα. ον 

ἐκπεσμάς, 
- «τρ 

Ι' 

“Ανεσις (ἢ). ι»-ἰν- 

Χαμήλωσις, ἐκπεσμόρ, ἡ ΚῚ 

τς "9 
Χαμηλὸς (δ), οὐ ρτ.ν Ὁ 

κατέστη ἐλαφρός, ἡ Οὃὅτο ὦν 
λαττώθη, ἐμειώ θη, μα ὡς Α5- 

ὠλιγάστευσα, 

Κατέστησέ τι 5. .5.“ὦὉὖὦ. «0ὸς 
ἐλαφρόν, ἀ- ἜΝ ο Ἰχωὰ ἀκ ὡς ὁ ἀν. 

μαιὸν -- '᾿Ανεκούφισε. 

Περιεφρόνησε, ἐ- 
Βεώρησέ τι βὐ- " ΠΟΥ ᾿ΝΝ 
τελές, ὑπετίμησᾳ, 

(ἢ) Ἐμβὰς ὠς γὼ 1. 
{παντοῦ:' 
φλα) --- Πέλμα καμήλου κ, χ ΝΝ 

᾿Ελαφρότης. 

᾿Ελαφοός, ἀραιῶς, 11... κων" 

εὐκίνητος, ὠὰ "ἘΞ 

᾿Ελάφρυνσις, ἀραίωσις, -υδκ 

μετρίασις. - 

Περιφρόνησις, ὑὁποτί- οὖὖῦ ΜΝ Ὶ 

μησις. “ 

“Ἐπαλε (καρδία, ξί- .Ὁ ν΄, 4. 
φ0.}-- Ἐκυμάτισε ὅν καὶ ε,9-.- 
(σημαία) 
᾿ΑπέτυχΒ, ἠστόχη τ. -.τ57.. ὦ.“ 
σε --- ᾿Επτερύγισε Ὅλ 5.» } 
{πτηνόν}, 

Παλμὸς καρδίας} ὀΐω 

Πάλλων (6}. ὡ ἱ,: ͵ὰ ι ἘΞ 

Η ᾿Ανατολὴ καὶ ἡ Δύσις ὀ 4155]: 
(τόπος). οἱδδ [»] 

᾿Αποτυχία, ἀστοχία, ιϑἰὼ: } 



ἐπ ΠΥ 

"Ἀπολύτρωσις, λύτρωσις, 
σωπηρία. ωολ- 

[ἡ) Οὐσία, (τὸ} αὐσιῶϑες ---ὀ «- “ ᾿᾿ 

Περίληψις. ἘΣ 

᾿Αμιγής, καθαρός, 
ἀγνὸς---Απηλλαγ- σαλθες ξυῦὶ ὑ- 
μένος--- Ἐξωφλημένος λογαϊϊασβός, 

Εἰλικρίνπια, ᾧ γνό- 
τῆς, ἀφοσίωσις, 

πίστιο. 

᾿Απαλλαγὴῆ, ἀπὸ- ἡ .- ΜΝ 

λύτρωσις, σωτηρία. αι . ΠΡ". 

Διᾶξοδος (ἢ). 5 ΕΕΡῚ 

Εἰλικρινής, ἀφωσιωμένος͵ δ 
πιστός, 

Ὥς Ὁ 
Δ 

υσλδι) ο} 

Σωτήρ, λυτρω τῆς. 

᾿Ανέμιξε, ἀἁ | Ἶ ." 5 σι. 
νβκάτωσε. 2 μλν ετο 1» 

Σὺν ανεστράφψη, σὺ» ι “Ἢ- 
ἡεσχετίσθη. - ς τὰ ἢ 

᾿Ανεμίχθη -- Νν κι 2." 
πάθε σύγχυσιν, ἀπ ε.15.} 
ἦτο ἐν ἀταξίᾳ, 

Μμιγμα ἀρ (51. }} 

Μιίξις, ἀνάμιξις. 1. τ, μι 

ιικτός, σύμμικτος γ. 1} .- 
-Ο-Σύμφυρμα, κρᾶ- “αὶ μεἰ- 

, Βμᾶ, μίγμαι: 
Συν αναστροφή, -1.-,..,.ἢ. ΜΝ 
συσχέτισις. ΒΕ ΦᾺΞ'} 

.,. 7} 
ΜΜικτός, ἀνάμικτος,. ΔὉῬΑΣ , 1.» 

Τὰ μικτὸν δικα- ΣΧ 1 ἸΑΙᾺ " ι 
στήριον. 

᾿Εξέδυσε ---᾿Απέβαλε, 
ἀπέλυσα---Διεζεύχθη εξ: ες 

Ἔκδβυσις---᾿Απόλυσις, ἀποβο- Ὁ “ἰ.. 
λή, παῦσις, καθαίρασις -- Σ 
Αιάξευξις. 

μΣ 

" τι “- 

᾿Εκλονίσθη, ἐταράχθη ἐρῶ ̓ ὩΣ 

Κόλπος, Ι, ἢ. ἢ 4Ὶ . ὀσκλα χενσ ς οἷς 
γάλων), 

᾿ τ Ἵ . π᾿ 

Διῃῶώνισε, ἀπε- 

Προσεκολλήθη 

ὄρμυς. 

Ἀσπκτόλιος (ἄστρα: , .- δι «- 

ἐν: Ὰ»- “. εἰσ. 1: 

Διῃωνίσθη, κατέστη 
αἰώνιος, διαρκῆς. 

“.-λ δι Ὁ 

θανάτισε, ἀπε γα, ΠΟ αὐ, 

στησέ τι αἰώνιον, 

5} “ις ΒΡ 

εἷς τι, παρέμεηι- ὧϊ ὦ ἐλ λο] 

ναν --- "Ἔκλινε πρός. 

᾿Αϑανασία, αἰωνιό- ᾿, , 

της, ἀϊδιότης. ολσσλαΣ 

᾿Ασπάλαξ, κν. τηφλο-.. “4, 
πογντικός. " δΑτλρνς “πὰς 

Παράδεισος (ἀ), 3} ἀν 

Σικέψις, νοῦς, διάνοια, ΄, 
νόησις. 

᾿Αθάνατου, αἰώνιος, ἀΐδιος, “ἡ ι-. 

υνρξ ἘΞ ἢ οαλ  ο κε 
ὙὝ πεξήρεσεα, ἐσφετερίσθη, ἔκλεψα, 
κατεχράσθη. 

ΞΔ. ἢ ΝΕ, 

Λάβρα, κρυφίως. ᾧ 
ΚΑοπή, κατάχρησις, ὑπε- ΜΝ 
Εαίρασις, μὴ ᾿ 

Καταχραστῆς, κλέπτης, ὁ δι} 

πεξαιρῶν, ω- 

Κατέστη ἁἀμιγῆς, "5 κι." 

καθαρός, ἀγνός ωαλξ ᾿ αἱ» 

--- ἘΕΟσώῶώθῃ, ἐλυτρῶώθῃ --- ᾿Ετελείωσ., 

᾿Ελύτρωσεα, ἀπήλ: Ἢ πιὸ Ξν.5 
λαξε, ἔσωσε--ΕΙα- ωαλε (ρμαὶος 
τέστησέ τι ἀμιγές, ἁγνόν, καθαρόν 

᾿Εξέλεξε, ἐπροτίμη- “ἢ ." 
σε (τό κάλλιστόν αν «αν Ἷ 
τιν} 

᾿Ἐσώθη, ἐλυτρῶώθη ἔχ ς 5,8 
ἀπηλλάγῃ. «γ»ουλί " μα 



ΟἿΣΙ 

Δημιουργία, πὰ ἄσις. 1.1.5 ,« δ» 

2 
Ἤθϑας, χαρακτήρ, «ὦ - - "7.7 

Ἢ ᾿Ηθικὴ (ἐπιστήμη). λον ἐξ 

Κατατετριμμένος, μ- τος ὦ 

ταχειρισμένος, πεπα- 2 ὅτ» 

λσιμένος, 

"Ἄξιος, ἱκανὸς ι:1 ́. τ 
διά τι, ᾿ πα 2. 

Δημισύργημα, (ἢ 6... ἴα 
πλάσις. »». ξ Δ." 

(ὁ) Πλάστης, (ὁ} Δημιουργός. 

Δημιαυργημένος, πλασμέ: : 
νος-ΠΑ ἄσμα, δημιούργημα, 

Τέλειος εἰς τὴν δημιουργίαν 
τὴν Φύσιν, τὸ ἦθος, 

Μιστέτρειψεν εἰς ὄξος, 

. 
Ὁ 

ππ 

Ξι -“" “ἮΝ .- 

με με 
ἰξύδι}. 

Διετάραξε {τάξιν) “ι.} ὃ,» 

-- ᾿Αφῆκε, ἐγκαι. “"' πὰ “4 

τέλειμψε, 

κατέστη πὶ, ὅξας “ων - “πὰ, 5) κι, 

Διεταράχθη ἱνοῦς, μι 55} 

τάξις). 

[τὸ ᾿Οἕος κν. ξύδι. 

Φίλος πιστός, 
φίλτατος. 

ΠῚ δ . 

ἐν Ἶ Ϊ͵ ζ͵ Σ᾽ 

Χάσμα, διάλειμμα 
- Ταραχή, διατά- ϑμεις δ 
ραξις --- Ἐλάττωμα. 

᾿Οδοντογλυφὶς (ἢ} ἜΝ ̓ ς «ἋΞἂ 

πον 
Θιλία, ἀδελφοσύνῃ, οἰκαιότης, ζι. 

ΕἸλικρινὴς καὶ ᾿ ξ με 

φλδι Ἑ 

Εἰς διάστημα. 

πιστὸς Φίλος, μ 

Διατάραξις, ἄνην ν ." 
συχία, ἀταξία, ἐλ» “ὦ: 

.-,ιὐἵὔῷὁὃὋὄυῦ-.. 

"Ἔνδυμα τιμητικῶν, 
δῶρον. 

Βίος ἔκλυισς, ΕΝ 

δ εἷς 
ἜΡι Βα 

᾿Αποκεκηρυγμένος. ἰκΣ. πε 
ὁ) ᾿Αποβληθείς, ἐκβλη- 
φις (ὦ}, ἐρεῖς, ξκβ εὰξ 

Διεδέχθη -- ᾿Αντικὰ- ἘΡΕῸ ( Σο 

τέστησε, 

᾿Αφῆκε, ἐγκατέλειμε ἐΞις ἴον 
.-- κατέστησέ τινα οὐ ̓ μὰν 
διάδοχον, χαλίφην, , " 

᾿Ηθέτησεν,͵ παρέβη. μάλσέ τ]. Ι 

Διέφερε, .Ἴ πο. “11. Ὁ “ἬΟΣ 
διεφώνησε. Ὁ ἘΡΕῚ ἘΠῚ ὡς 

Γι ἊΝ Ὁ 

᾿Οπίσω, ὄπισθεν. 

Διάδοχος, (ὁ) διαδεχόμενος. “7 .“..- 
᾿Απόγογος. ἀλς 
διαφωνία --- ει: Φ ο. ς 
δὴς ὑπόσχεσις. κι ἀ 5. 
Διαφορά, διαφω- ] νιτῦ : νὰ - 
γία, ἀντίφασις, ον} ων» 

᾿Αντιθέτως, διαφο- - ἧ: 
ρϑτικά, λὰξ Ε Ὦν»- 

(τὸ) Χαλιφᾶτον. 42»»- 

[ὁ] Χαλίφης. εἰσ. ες τὰ 

(ὁ} ᾿Απειθής, παρήκοος --- τ ἢ 0,7 
(ὁ) ᾿Αϑετῶν. δ 
Διάφορος, ποικίλος, δια- 1 ἢ 

᾿"Αντιλονία, διαφωνία, ἀἄθέ- πὰ ι:ἢ 
τησις, ἀ πείθεια, παράβασις, 
᾿Εδημιού ' ΠΈ ΞΚΟΕ 
ἔπλασα σε δ᾽ 
Ικατετρίβη [ἐπό- ἘΠ “8 Υ ΦΑΣΙ 

ΗΠ ὟΣ μη, «Ὁ 
ψευοὴ ὁπ σΌΣῚ 
λιώσε ἔνδυμα) 

κατηγορίαν, ἐσυκοφάντησαᾳ, 



᾿ ΝΎ ΝΣ 
Ἃ 

Ζύμωσις (ἢ), υἘ 5: 

[ὁ] Παθὼν ξζύμωσιν τς ὦ τ ᾿ 

[οἵνοτ), ἐξζυμοωμένος. Ἔ
ν». 

- -" 
2 Ἔλαβα τὸ (5 τινός, . 

ἦτα πέμπτος, ω-“Ξ .»- Ὁ 

Κατέστησέ τι Ξ. ἡ. 4 - 

πεντάγωνον, ωϑλ-Ξ τς τς 

(τὸ) Πέμπτον .5 , . 

(15. σδὴ εν 
Πέντε (5). (ο) ω»τα εν δο ἄμς,.5: 

(ὁ) Πέμπτος, 
ὠμὰ τὲ 

(ὁ) ᾿Αποτελούμανος ἐκ πέν- ἊΝ 

τε- Πεντασύλλαβος (γρμτὶ ιδ΄, 

Πεντήκοντα (50. (ο .) “ὦ γμο;- 

Πέμπτη (ἡμέρα) () 5 

(τὸ) Χαμσοίνι (ἄνεμος θερμός), ὑλλ“-ϑὸ 
Ὥσος ἢ πε: Πεντάγωνον, 

Ἔκνησε κν. . λὺ .“ ." 
ἐτσουγκράνισα, υ-πΞ » 

Ἐπρίψασα, δ. ν-ὲ ᾿ ἘΝ αι 

ΓΙεῖνα (ἡ}. ζ.. “ 

Κατέστη ἄσημος, » 5 “- 

ράθυμος, νωθρός. μΞ Ἥ .ς 

Χνοῦδι (τό). Χλ. 9, μὼ5 

ΓΙυκνοθαμνῶν, . Ὁ 05 

πυκνὰ δένδρα. ος: ς ἕλος 

Νωθρός, ράθυμος, 
,ς 

Ραθυμία, νωθρότης, ἀσημότης. “γι. 
“τ ἢ με 

᾿ ̓
-- Φ σ' 

-ξ 

Βελοῦϑον (τό). 

'"Εβρώμπηπσοα {κρέας κιλ.π.βΡ} 

--Εσάρωσε (δσκούπισα). 

ὧς 

Τεταραγμένος, ἄτακτος, συγ- τι τς, 7 

κεχυμένος, ἐλαττωματιικός, 

-“-᾿Απεμονώθη, 

σε (τόπον)---᾿ Ἐγκατέλειψε--- Ἀπ" 

"Ἐξεκανώθη (τό- ] ΡΣ ἢ Ἂ- ᾿ ἂς , 

'Εξεκένω»-ν 

λυσᾶ, ἀπέπεμψε. 

,“ος 

ποῦ), ἄδειασᾳ 

“ἰἴ , 9" μ. . 2} ἄν τὶ 

σε, ἄϑει- φ σι ᾿ .- 

ὝὝ παιθρον, ἀνοικτὸς χῶρας, 
καγὰν {τό}, 

Αι... δ. 

᾿Αποχωρητήριον (τὸ. ΑΘ  Ὡω κ; ὑπ 

'Εκτὸς, πλήν. Ἂσ. 5 

᾿Απομόνωσις, μοναξιά-- «Ὁ. 

"Απομονωτήριον. 3» 
᾿Ελεβόθερος, ἀπηλλαγμένος, ον . εἰν 

ἄφροντις, μόνος {μπεκιάρης), 55 

Κυψέλη (ἦ). τις τὰ 

Κένωσις (ἀδϑδιασμα,, 

'᾿Εκόπασε, κατηυνά. δ. 4 
σθη, κατεπραῦν θη, . - 

κατεστάλῃ. 

ατηώνασε, κατε- , “πὰ 

πράδνε, κατέστειλε. πὰ αὐ 

Κατευναστής (ὦ). “ἷο- 

Καταστολή, κατευνασμός͵ Ω .᾿ 

καταπράῦθνσις, , 

Ἔκάλυψε-- ἄν :»" ΝΝ 

"Ἔδεσε μαγιάν. πο δ τα 

Συνωμότησε, ν᾽ μῶ  »,» υ, 

᾿Βζυμῶώθη, ἢ τ Ν ἜΝ 

ἔπαθε ζύ- “ἜΣ 

μῶσιν. “ἜῈ ." 

Οἴνος (ὁ). ὃ μῦς δὶ μᾶς 

ΕΝ , ΠΣ 

Πέπλος, καλύπερα, .,.ὦ» “9 

. .-"ἢ - 

(ἡ) ΜΙαγιά, προξύμι ᾿π8 ὴ 



"3. 

(ἢ) Διφϑερῖτις (ἀσθένει. 
ἐδ 

᾿Ασφυξία, ἀπόπνιξις, ΠΡΟΝ 

πνιγμένη, στραγναλισμὸς, » 

᾿Αποπνιγμένος͵ ᾿ς ἢ,7 
στραγγαλισμένος, ὦ 
'Ωμίλησεα διὰ τῆς ρι- --- τυ 
νὸς, ἧτο ρινάφωνος, ως οὐ ὦ 

.- ὦ 0.0 

Ρινοφωνία, ᾿ 

᾿ - “ “ 

Ρινόφονος., ινῦτ. ξὺν 

᾿Ὡμίλησαν 
ἀσέμνως, ϑοὺ ϑ-Ξ ̓  Φ- 
ἡσχημόνησε. 
Κατέβαλε ἢ κα: 5 Ξ ,.." 
τέστρεψέ τινὰ »»αἱ “Δο φ 
χρόνος. 

᾿Ασχημοσόύόνη, τὸ ἄσαμνον. Σ 

Ροδάκινον (τό. δ Σ ἀπ 

πράνος, π' 1: - . κ΄ 2. - 

. αὸ." “᾿᾿ 

᾿Αϑδυναμία. , β-Φ ᾷ Ὁ» } 

Κόλπος, ὅρμος, .᾿ 

στόμιον. ᾿" ', πα " Ξ 
Ἀ. 

Μηκυθμὸς (ὁ}, ἡ ́-- 

᾿Αδόνατος, δειλός πτοημένος, “Ξ 

Βάτον (τό, κλά’ ᾽, - 4. 
δος φοίνικος, οὐ 5 2» 

Πόρος 
ἰποτα- υ»ον. εἴαίές ων: 
μοῦ κι .π.), τόπος διαβάσδως, 

πέραμα (τό). 

ὁ μι ον 
'Εφόβισε, ἐξεφόβισε. 

Ἐφοβήθη. οὐδ κῶς ὦ »κ 
πῆ, πὸ δι φ.-» 

Φόβος (ὁ). ων, ,: 

--κεᾶ-. εκ 

--“ ὦ -.. ΆἈ 

"Ορνυθὼν (ὁλ -- ξ 5 

δυσωδία κν, βρῶμα, “Ὁ 
μσῦχλαι. 

Μουχλιασμένος (χα- »., οὐ - 

λασμένος) σεσηπῶς, “270 - 

᾿"Ενόμισε, ὑπέθασε, . 5.“ ον 
εἴκασε, υκΣ 0 -55 

Εἰκασίᾳ, {τὸ} νομίξριν, ὦλα..᾿ 

Ἦτο θηλυ.͵ , ἦχο, τιον τ 
πρεπής, ἜΜΕΝ ὰ 3, ὌΝ δ “-“-Ξ 

ἐξεθηλύνθη, 

Θηλυπρεπής, ϑ, τ Ὡν π " 

ψυν αικωτός. ὥναξ» ξ-» 
-“α " , ἢ 

᾿Ερμαφράδιτος. μ" '“ξ (τον 

Μάχαιρα, ἐγχειρίδιον “ον 

κν στιλέτο, -- 

ΧἈάἀνϑαξ (χαν- ΝΙΝ .π δ 
τάκι} οἷ: ᾿ ς ε...»- 

Χοῖρος (ὁ) χὐὐσι εν 
32 

᾿Αστέρες, Πλανῆται. ω-}'» 

Ὃ Σατανᾶς, ον... 5.} 

(ἡ) Πτέρη (φυτόν). ΕΡΕΝ 

(ὁ} Μικρός δάκτυλος “δ, 

(τῆς χειρός). "συσα 
(ὁ) Δέλφαξ, χοι- - . ὦ 

οἰδιον, ναὐν Ἔωδ τ 
. -Ὸ- 

Ρινοφωνία (ἡ). Ν 
-" “ας ποι Ἱ 

ομὐϊς - ξ ἃ.» ᾿ ΠΙΡΡΗ͂Ν πον τ 

(ὁ} ΙΓάνθαρος (ἔντομον), 
Ἔστραγγάλισα, "ἀπε κπ. 
ἔπνιξα, φι 

᾿Εστραγγαλίσθῃη, μόν δα, «παρ το 
ἐπνίγη. τσ Ὁ 

Βρόχας {τὸ σχοινίον τοῦ ΠΙ͂ΝΕ 
δημίου), 



(τό) ᾿Αγγούρι. 

᾿Εκλογή, ἐπιλογῆ, προτί- 
μησις. τς Α 

“᾿Εκούσιος, προαιρατικός. ἐς ἀ-Ξὶ 

5". ἢ 

᾿κλεκτάς, διαλεκτός, ΠΡ. 

Κανναβό- “πὰ Ὁ 

πανὸν {τό}... υὐ ας. ξοὐτἢ 21.» 

(τὸ) Νῆμα, 
κλωστή. ».- "Ε ω.»: «ἁ». 5 

Βελόνῃ (ἡ). μι - ̓ »υ 

Ράπτης (ὁ) ΠΡ "ὦ 

Ραπτικὴ (ἢ). οἷ» 
ΠᾺΡ - 

'Ερραμμένος. ,» ...-Ξ 3 ἘΡΕῚ 

ΓΩ" 'Εφαντάσθη, 
τον τ ΤΥ ΤΟΝ 
᾿Εκομπορ- μα . πὶ , 

ρημόνγησε. ΤΟΣ .-: ρα ἐν τ 

Ἵππος -Ἵπποι. ὁκις. ξ .- 

ΕἸἰδώλον, σκιά, “ ΄ 

φάσμα, φαντασία. τ. εἶ ̓ εὐὖνσο 
“να Ἢ Ὡ - 

Ὅς. ὁ 

τ» 
.»" »"" ΝᾺ 

"Ἔπαρσις, φαντασιοπληξί ἃ, ,Ἃ..» 

“5. τ «ἢ .-" “"- 

Φαντασία (ἡ. ΞΔ 

᾿μππϑύς, 

Κινηματογράφος ---'ἩἸππικόν. 

᾿ 
᾿Επηρμένος (ὁ}, Φαντασιό- ΠΙΡῚ 

πλήκτος, 

Ἔστησε᾽ .Φ πὴ, 9: . 
σκηνήν, “΄- κ-. Ὀχ ἔ κ᾿ Ε 

κατεσκήνωσα, 

Σκηνήῆ, ἀν- 
τίσκηνον. παν ΩΝ ες 

(ὁ). Παραμένων δὶς σκηνάς, ι:: 
βεδουΐνος, νομάς. Γπ 

Ἄνθος, ἀπάνθισμα (τὸ), 

(ὁ) Φοβούμενος, 
εὐ. 

᾿Εκφόβησις, Φο- ΝΕ ᾿ - 

βέρα, ἐκφοβισμός.-- Ὁ 
: ζΣ 

Φοβεράς. 
Ἔ 

Παρεχῶρησέ - μας 

τινί τι -- ᾿Ε: ἐριωκι,ι 

ξουσιοδότησ. 

Διαχειριστὴς ἢ ἔπι- ὄξει μελητὴς (ἀγαθῶν 
κιλ.π.), φροντιστήῆς. 

Προσῆψέε τιν ..»...7., οὗ. νι 

προδοσίαν, ὁ" » ὐνρτυ»υ 
κακοπιστίαν, δη2λιότητα, 

(τὸ} Χάνι, πανδοχεῖον. Οὐ τς εὧῦ 

- ν5 κι 2, 
Τράπεζα (ἢ). Ψ,Α '. ε»5 

Πραδουσία, ἀπάτῃ, δολιότης, ὕυ. 
ἀπιστία. 

Προδότης, δόλιος, ὅσιον 

ἄπιστος. ἂ». εοὖν 

᾿Εξεκενῶθῃη {τόποςσ., “ΙΑ .- 

---Κατεκρημνίσθῃη. “» Ἐξ! -“»" 

Κενός, ἄδειος---Ἔρημυῦς, ΕΗ 

ἀκατοίκητος ; 

οἷν ὦ ἄ αν ἔ ἘΝ ε Γ' 

᾿Απεγοήτευσα, ἀπήλπισα. 

᾿Απογοήτευσις, ἀποτυχία. 

᾿Εξέλεξε, “5.3, τ, 

ἐπροτίμησε. συ) σα 9. 

᾿ξέλδβξν. κ᾿ 4 Π.5:: ἐ πὶ 

(τὸ) ᾿Αγαθόν, (τό) κα΄ 1... δ 
λόν, (ἡ) εὐτυχία. «ῆ χρο. ζ 
᾿Αγαθοαργία, φιλανθρω- -π με 

πία, τὸς 

᾿Αγαθοεργὸς --- ᾿Ελυθέριος. ᾿Ὡ- 

ἐπιλογὴ, (τὸ] ἐκλεκτόν, ΠΡ δ 



'Ἐσύρθη, εἴρψε. Δι δμ. Ὁ | Σκηνοποιόξ, δ ὡ-» 5, --- 

᾿ ᾿ αὶ 7 »ατασκήνωσις, τόπος κα- ρὺ 
ἄρκτος (ἡ. οὖ 5 “ “- " τασκηνῶσεως. ΄- 
Τεθωρακισμένον αὐτοκί- Ἢ ἮΝ 
νητὸν (τάνκο), ὩΣ 
Ὑποζύγιον, ζῷον ς8, γχ,. 
φοτηγόν, πῦον» 4 - ( ) -. δα Ι 

Ζῳύφιον (τὰ} “525 
Ἑστόλισε, ἐπό- 
σμῆσε, ἐφιλο' 
τέχνησε, ἐποίκιλε [ἐπλούμισε), 

ἐ5ξ 5»: 

“ἔνδυμα μετάξι- . 
γον ἰπλουμιστόν) τ᾿ τὸν αἱ εἰ» 

Πρόσωπον--Προοίμιον. ὕξῳς 

᾿'Εκρότησε, ἔκα-" δ. "αὶ 

με κρότον (διὰ πὰ τοι 
τῶν ποδῶν), 

᾿Ἔδειξε τὰ νῶ- ὙἘΊ, δῆς 72 
τὰ, ἐτράπη ες «57. 5» ες ὃ 
φυγὴν -- Παρῆλθε, ἐπέρασε, 

Διπύθυνε, ἐφρόντισα, 
ἐπεμελήθη. 

᾿Εσκέφθη, διαλογί’ 
ἄϑη, ὑπελόγισε 
ἰσυνεπείας τινός). 

(τὸ) 'Οπίσθιον, {τὸ} τέ’ ᾿ . 
λευταῖον μέρος τι- ἂ οἷ. ξ...5 
νός, {τὰ νῶτα, ὀπίσθια. 

.Ἱ} Ὰ Γ 

“ὦ Ὁ}5 
Ὥ.» 

τ 

(τὸ "Εναπομένον, (τὸ) τέλος | 
τινός--Ρίζα, καταγωγή--- “1. 

(τὸ) παρελθόν. 

Σφῆκα (ἢ) .3.2 

Διεύθυνσις, δια- - ., 

χείρισις, φροντίς αὐο “ζ -Ἐ 

᾿Οπισθοχωρῶν, φυγάς, τῳ 
δοαπέτης. . μκ 

(ὁ} Διευθόύνων, διοικῶν, δια. 5" μ ̓ 

χειριστής---Οἰκογόμος (ὁ, ἡ) -7. 
. ἃ 

Πετιμέζι (τό. πὲ 

Κατέστη ἐνδολεχής, ἔνε. 

ΠἊάντοαιε, διαρκῶρ. 

᾿Ἐξηυτελίσθη, 

᾿Εδάνεισε, ἐχρέ- 
σε----Ἐκρινα-- 

καρτέρησε, ἐπέμεινε. - οἷν οἱ : 
᾿Εγκαρτέρησις, ἐνϑε- "3: 1 ἐν 

λέχεια --Συνήθεια. “2.223 «ἱ 9 

᾿Επιμελής, ἐνδελεχής. -ἢἹ ΕΙ 
.- 

᾿Ασϑένειά, νόσος. εἷὸ 

Κότλος, πὲ’ “ - .Ν 

ριφέρεια. [..5} 2}25 ξ. 3. 

ἴ. 

ἐξέπεσε-“-- ( ζ.25 ) ζ" ᾿ ἐ» 

"πέταξε (τάπον)-- Εζαλίαβη, 

Περιαστράφη, 
ἐγόρισε, δὰ (.5»})}0.»» ΞΕ 

Ὁ λ ᾿ } Ε 

ν κκλνον ..12.Ἀ επὴ 2 ̓ Ζ. ἃ ἡ 3 

'Εκολ ἄκευ- ἫΝ | 

σα, ἐθώνπει,»» ( κ5.}} ) .5.2}.ὁ ὁ 0 5..}}5 
σα (ἐκαλόπιασβ), ἐδελέασε, 
᾿Επάτησε, 

ἐπίεσε. ( .25 ) μπλλ ῦ οἷν 

᾿Ανεκάτω- ; σις 

σᾷ, ἐκουτά- ( 9.25 ω Δ ὁ ἘΠΕ 

λισε, ἐκτύπησεν (αὐγὸ κιλ.π} 
ἬἪλλά ἢ Η" -" 

τετράπη, ΜΕ. ( ιμ» ) ὧν ε 

ταβλήθη, 

Διήρκεσα, - 

διῃωνίσθη, ( 45} ΦᾺ ! εἷ5 

{ὑρ)}ὼ» εὐ} 
᾿Εθρήσκευσε, ἔσχε θρησκείαν. 



3 

Κατέστη νεφαλώδης, “- 

σκοτεινὴ (ἡμέρα ἀσπον "5 

ἐπκοτείνιασε (νὐξ)---ἐξημερώθῃη 

{πτηνὸν πιλιπιλ 

'"Εσκοτεινιάσθη, “55 

κατέστη ζοφῶ- οἷ . ἐμ οἱ 

δης (νύξ). 
σκότος, ζόφος (ὁ}-- ᾿ 

Ζοφῶϑης,͵ σκοτεινός. οἷ ΕΣ ε 13.5.5 

ἜΡΟΝ Ἰ». δέ 5 

Προσποίησις---ρυψι- -“π- ὦ 

νοια (ἦ), δόλος. λα» 

ἢ .- ἀ ΚΒ } 8 

ἔκανε ΟΣ “9 Ξ-- ὧ : ἱρ.Ὸ ΟΣ, 

τους (νύξ), ἐσκοτείνι σε. 

'γγπεκρίθη, ὑπεκρύό- λ - 

βη, προσεποιήθη, ΠΌΡΝΗ ᾿ ΜΡ 

Πουλεριυκὸν (τό). 

(ὁ) Ζόφος, σκότος, “ -πὸ 

σκοτία [ἢ)}, ιτ- 5. ξ:" 

'Ὑποκρισία, προσποίησις, εἰ. 
κρυμήνοιαι. ᾿ 

Κατατρόπωσε---ὰ πέ- “οὐ -Ὁ- 

πέμψε, ἀπέκρουσα, . Δ» 
ἀπεμάκρυνε, 

Ἐκύλισε, ἀπεκόλισε, ΚΓ δ Ἂν “Ἔ- Ρ' 

᾿Ἑκατρακύλι- ὅπ 

σε (ἀμετ.). εν σα; εν “ὦ 

κατέστη πλήρης 
παρωνυχίϑδον μα ἜΕΕ 
(δάκτυλος), 

(ἡ) Παρωνυχὶς (ά-: 
σϑένεια ὄνυχος). σι» ω μ 

᾿Ανεσκεύασμ,. - "ἢ 
ἀνήρεσε. ων" ΤΩ Ν το ῥα,» Ρ 

᾿Ανεσκουάσθη, . 
ἀνῃρέθη. ων τὸ ἐρα»- 

᾿Ανασκαυή, - ͵.4- 

ἀναίρεσις -- οἷν. 5 αὐ 5 

᾿Ολισθηρὸς (τόπος). 

Ὅλίσθῃησις (γλύστρημα). οὐοὶο- "οἷ 

᾿Εταπεινώθη, ἐἔξηυτε- 5,5. .5 

λίσθη. 

- εῤλ.-. 
5 

τῷ) Ρόπαλον--" 
ἱζαρφίτσα (ἦ). 

Κατειργάσθη δέρ’ 
μᾶτα, ἐβυρσοδέ: 

ψησε, 
ΡΒυραοοσδέιης (ὁ}. 

ων 5 ̓ ὯΝ -Ἔ ΜΝ 

- μὰ . τ΄ 
ξ ὑμὴν 

διλ Ὁ} 

δν59 ὁ: ἾΔ 

Βυρσοδεψία ἢ) ἀρὺ 2) δι: 

Βυρσοδεψεῖον (τό}. ὁ}. ξ 9 μα 

(ὁ) ξός, ἰξόβεργα (ἡ). 3 
8 - 

᾿Ελίπανε {γῆν} ἐ- ων υἱ3 
τ "ἢ 

Συμφορά. τ 

᾿Εσβέσθη, ἔξη- τς Ἷ λείφθη (ξεθώ- αν δ οπ 
ριασε). 
Κατέστρεψε, ἧφά: 3.2 ἢ -- 

νισΒ--- Ἐσκέπασε 
(διά κλινοσκεπάσματος). 

, ἣΝ πον : 

κλινοσκαπόνο ματας), . Ὡτῖν σιν 

ΚΑινοσκέπασμα {τό}, ΠΕ 

᾿Εξώπλισε. ππ ΐ Θ᾽ ϑ 

Ζόφος, σκότος (βαθύ), ὡς 

»} τ." ε΄ 

"Ὅρνις, [ἡ). ἀτς ΠΝ , ς ἘΝῚ 

Πάνοπλος, ἐξωπλι- “.“,3 ὥ - 

σμένος ἐκαλῷς). μα πων, Ὁ χΩ "4 

Κατεπλάγη ---Ἐμέ- »Ἅ ον 

θυσ. 

πὰ 55 ᾿Ἔψεύσθη -- ἬἪπάτη- 

ἰδ. 
σε, διέστρειμέ τι, 

(ὁ) ᾿Αγύρτης, (ὁ) πλάνος. 

ὁ Τίγρης(ποταμός). {(...«.) 1.5: 



ς" πνΑ- »»Ὁ} 

ξυνήβεια (ἢ). ω ἐν 2 

ΝΟΣ 
σόβησᾳ. 

Διεφιλονίκησε. Ἷ μι ἐ ἘΠ 

᾿Αποσόβησις --ἰΚυρτότης, ν 5 

Στόχος (ὁ). 13 Ε 

᾿Εξησκήθη, συνήθισα, -ν - 

ἐξῳκειώθῃ Εἷς τι, μὰ ἱ -. Μ᾿ 

᾿Εξήσκησέ τινα, ἐγύ- . .ἢ ἴ-“ 

μνασε, ἐπροπόνησα, “π΄ )ῳ ἐς 4.) 3 

᾿Εξησκήθη, ἐγυ" π᾿ 2. 

μνάσθῃ, ἐπρσ- «- ἕκλ 
προπονήθῃ. 

δεν άλη θύρα 

“δρόμος, ἘΠΕ «3 ὅν ζ.. 03 
δρομίσκαως. 

Ὁ .«- 

. 5. 

ἝΞξάσκησις, εὐχέρεια;---Πατραι. ἀ}9 

᾿Εξάσκησις, ἐκγώμνασις, 
προπόνησιι. «-} - 

᾿Εξησκημένος, ἜΝ 
ἐκγυμνασμένος. κτλ 

βάδισε, περιεπά- “α 

τησε ---- Εδίπλωώσα, ξ5. ̓ ξ"- ν 
κατέστῃ καινός---᾿ Απέθανξ, 

᾿Εδίπλωσε, ἐτύλιξα-- ὀ Κ ἫΝ 
“Εφθασέ τι βαθμιαί- ξ 9. ἐ Ζ 95 

ὡς -- Διεβάθμισε, ἐβαθμολόγησα, 

Κατεαχώρισα, συμπε' δι. -ὖυς 

ριέλαβε. ζ’ ϑ ος “οἱ 

Σομπεριελήφθη, κατε- 
χωρίσθη ---᾿ Ἀπέθανε. ζ ὦ ε ζ - υ} 

Προπβιίβασέ τι- 
νὰ βαθμιαίως, ζ:2 βπῳ ἐς συπω 

᾿Επροχώρησε ἢ ἀ- - κω 
γῆλθε βαϑμιαίως, τ "43 ̓ ΜΕΝ: 

᾿Απεταμίευσε---[Εφεί - . 5 κι Θ᾽ 

᾿Ἀποταμίευσις -οῷΦειδῶ, οἷο ὶ) 
." δ 

Δελφὶν (Ὁ)} . μ᾿ ἃ 

»Ο-.- 5 - “' 

Εἰσῆλθε, ἐμ δος μξ ΕΒ 

Ἢ νάνκασέ τινὰ ὅν π 
νὰ εἰσέλθῃ, εἰ- υἱ φοῖλε-: χὴν: ̓ 
σήγανε. : ᾿ 

᾿Ἐπενέβη, παρενέβη. μὲ ΕΝ, πεν 

᾿Ανεμίχθη, εἰσέ- «Ὁ, “πὶ Ὁ Ν 
ϑυσε, εἰσεχώρησα. ων πρν ὠσὶν 

"Ἔσοδον, εἰσόδημα. μεθ 

(ὁ) Εἰσερχόμενος ---[(δ) "Ἔσω- . 

ρικός, (ὁ) ἔσω. ΟΡ ἊΣ 

(6) ᾿Εσωτερικός, ΕΣ 5 

'Ὑπουργεῖον τῶν “Ὁ. 1- χ ἡ] «τ. 
᾿Εσωτερικῶν. «- τὰ ὃ ἡ) 5 

Π Μ Ν᾿ 

Εἴσοδος (ἡ). ὦ» 5 

Παρείσακτος, “2 : 
ξένος. ΕΣ Ζ. τ 
υστικὸν ἀπάό- "] - “πὶ ν Π 
κρυῷον ῳ ΝΣ Ζ ὥς» - 
᾿Επέμβασις, εἰσ- π΄ δου πὰ 
χῶώρησις, παρέμ- ὑξιν “350 
βασις, ἀνάμιεξις. 

Εἴσοδος (τόπος ΩΝ ΜΝ 
εἰσόδου), θύρα γαῖ, ξ 5 
-- Εἰσαγωγῇ, προοίμιον, 
᾿κάπνισε, Ἵ 
παρήγαγε" " "Ὁ ΕΣ “ἢ ΤΣ ΕΑ 

καπνοὺς (Φωτιά 

᾿Ἐκάπνισε {σιγα- Ξ κι Ὁ 
ρέττον). τ δ 3 

ε.. 

(ὁ} Κέχρος κν. κεχρὶ (φυτόν), ἐν» 9 

καπνὸς (φῳτιδς)}. ὧν 5 
Καπνοδό- 
χη (ἡ}. ΟΣ ματι ΟΝ 13. Ι5 

Εῇ 



μάτων 

᾿Εδιδαξε. ω.}5 ᾿ νυ δ ί ᾳἘΕ 

Εξηλείφθη. ὠὴ κα ρου νυ 

Λάθημα-- ἘΕάλκιμις, } "- 

σβύσιμον---Κοπάνι- ωοὐ225 2 ὦ" 25 

σμα (σίτου κλπ, ἀἁλώνισμα. 
"τ “ἢ . 

᾿Αλώνισμα (τόν, ΕΝ δ ομῇ 

Διδασκαλία, μάθημα. 1..}}} 

"Αλωνιστικὴ μηχανή. ἀὺ .5 

(ἡ Διϑασκαλία (ἦ) διδαχή. ΒΗ 

5.5.0} 
Διδάσκαλος (δ) ὦ ὠὰ 

Σχολεῖον (τό). ιγ" ΠΕΤῚ τ γα 

“Ὡπλισέ τινὰ διά 5. 2 ϑ 

θώρακος, ἐθευράκισα, ζ: ον ζ- " 

(δ) Θώραξ (ἄμωντ, Ε5) - δ» 

Τεβωρακισμένος (δ᾽), ξουἦ) ξ9"» 

Θωράκισις (ἦ}. ΠΕΣ 

[τὸ Θωρηκτὸν (πλοῖον. - 

(ἡ) Σκέπη, (ἡ) αἰγίς -- Πλαυρὰ ." “ 
--οπόστεγον. 

᾿Ασπὶς ϑερματίνη. .5.5.Κ 1.2.5 

--- ὃ "5 δοχεῖον πήλινον - 9 ᾿ ᾿ 
Φ2 256 Φ 2.23 ἰσταιν τι 
»- ι« “1 Ὁ .- 

Ἔβρεξε (συνεχῶς), κπὶ} δ 055 
᾿Ηκολούθησᾳ, πα- ΕΝ ΕΝ ̓ “7..3 
ρηκολούθησε-- 
Προέφθασε, 

πα γα ω ΓΔ γΥ ἡ 

νῶώρθωσε ἰσφάλμα) --  Ἐπρόφθασε. 

᾿πηνὥρθωσα ιν ἢ 

.--λ:-.- 

μ." ,8 

π' τε Ζ:2 

υα"κΚ 5 

κύλινδρος ἰρουλό). εἰ. ἷ “8 Ξ-3 

Συρτάοι (τὸν, θήκή, τ“ ΜΡ) 

θρανίον. εἰ»οἱ κζ9: ῷ 

Βαθμόο, βάαθ' ., “ -"' πα 

μίς, σκαλα- τὴν 52 Ὁ 5. ἘΣ5 

πάτι--- ῆΟὲσις, τάξις---ἪὟἼἸΜοῖρα {γεώμτρ). 

Ποδήλατον (τό ἀρ} } ἃ 

(ὁ) Βαδίζων (βαθμηδὸν) προ- ). 

χωρῶν (βαθμηδόν)---Συνή’ ζ:, 

θης, (ὁ) ἐν χρήσει, δημώδης. 
Πρώοϑο θμιὰαςα), δα ἐπ - ρόοδος (βαθμιαία) ἐυ δ) ε 
διαβάθμισιε. 

Βιαθμιαίως, βαθ- δ. ἵν, "ν- 
μηδόν. ξ.- δι. ἰς) » 

Διαβαθμισμένος, βαθμολο- : 

γημένας, 
ξ »» 

"Επεσάν τινος οἱ, “Ὁ ᾿ 

ὀδόντες. 5. ᾿ 3.23 

᾿ "Απολέσ 4 01] ν -" . 

ἐἐβάντας, κα τοὺς δ υδα ἐδ 

(ἡ) Ππτελέα (δένδρον), ΚΕ 

ὝἝρρευσεν ἐν ἀφθονίᾳ .,, “ κπ. 

-- Ἐδάθησαν ἐν ΡΈΩ 28 

ἀφϑονίᾳ (ἀγαθά). 

πρρέῦσεν ἀφθό- “). - ἢ εἰ ἿΥ - ' 

Γάλα --ἰΑφθονία ἀγαθῶν, ΞΕ 

Εὖγε ἰ ὥρατα ! ἑξαίσια 3}, ἂν 

(ὁ) Μαρ σ΄. τι» ΕΥΥ 

γαρίτης, Ὡ 7.33..2330 δ. .5.5 

(μαργαριτάρι). 

ιαστίγιον --ΤΓ ἄλα, ἄ- τς φ 

φϑονος ροὴ γάλακτος. -..2 1 529 

Γαλακτοφόρος (ὁ) ρέων - μ 

ἀφθόνως, 
5ι. 

(ὁ) Δίδων ἀφθόνως, (ὁ) ρέων 3 

δαψιλῶς, 
ΒΕ το 

: --ἰ - ὁ κ “-ἰς Ἐμελέτησε--Εξη νει» 09 

λείφθῃ, ἐσβέσθη-- 

᾿κοπάνισε (σῖτον κι λ. πὶ}, ἡλώνισα. 



1ρ3 --κὐὴ-- 

8.» (τὸ) Προσκεφά: ὦ μων ιξ:- ΗΑ 
λαιὸν {μαξιλά' 

ρι)--- λέβης {τένξαρο), 

Σύνταγμα {τό). ΙΝ δι ξ ένα 

"κτύπησε, ἔσπρωξε--ὀ "5" , 
Ἑκαλαφάτισε (πλοῖον) «7 οὐ 3 

Στυπεῖον {στοι!πὶ)--- 

μ" 

ᾧ 

κω ᾷ ὭΣ 
Καρφίον. 

πορνησας πρραῦὶ οὐ ΤΕ 

᾿Εκρύβη --΄- ὑπεισῇλθε, ον ἱ τ») 

ἐρβάφος δος σοῦ 
δ ἀδατρσ υτι, εἰσ να 
πον δι τ 5 

Τα 
.- .- 

ἰτὸ}) Πάχος, λίπος, ἄλειμμα. μκ" 
-- ὦ 

Ὰῳ ᾿ 
᾿Αφῇῆκε, ἐγκατέλειψε. »α 2 τὸ 

Ἔκαμε τρίμμα (ζυ- 
μαρικόν), ἔθλιψε 
κν, ἔθριιμα. 

Καθηγίασε (τά. ,.5..Ὁ ἢ" 
πον ἐνεκαι- ὑσσν ὁ -ὸ} 
νίασε --- Ενεδύθη τι διὰ ποῶτην 
φοράν. 

Κατέστῃη παχύς, 
Ἀϊπαρός, 

αν 
[ 

κ᾿ “" 

λα μρ9 

Καθαγίασις, καθιέρωσις. ὠμὰ 

᾿στεΐσθη μ᾽ “|| “ “5 π 
τὰ τινὸς (ἀ- ΕΣ, - ωκθο 
στειεύθη), ἔχαριεντίσθη. 

(ὁ) ᾿Αστεϊζόμενος, 
φιλοπαίγμων (6) 
᾿Αὐστεῖσμός, ἀστει- 
ὄτης, χαριδντισμός, 

Ἡσυχία, γαλήνη (ψυ- 
χῆς) καλωσύνη. 

. -" "  .- 

ΘΟ ΎΤΨΕ 
Κα 
ἀρηλε α ἰρϑ 

( 85: ) Δ. 5 

4}. 

(τό) Φθάσιμονίπρότ ἢ “Ἶ ἢ “ 

φϑασμα)--ξζουνές- 3 τ δ 4 . 9 

πεια, ἐπακολούθημα --Εάϑθος {(πράψ- 

ματος. 

Ὑπομόχλιον {τό", 5 }5 

᾿Αντίληψις (ἡ). 4}, Ν 

Διόρθωσις, ἐπανόρ' ΠΝ . 

θωσις---Παριορισμός, πο» 

Περιοριστισκόν μόριον, ἀντιθετικὸς 
αὐνδϑεσμος, 

(ὁ) Προφθάνων ---(ὁ} ᾿Ά ντι- 
λαμβανόμενος, (δ) νοῶν, 
᾿Ελερώθη, Κα’ - - αὶ Κ . κᾳ ν -»» 

τέστη ρυτας- σῷ} 59 ὠ ῳ. δ 

ρός, ἀκάθαρτος. 

Προσεβλήθη ὑπὸ Φυ’ 
ματιώσεως͵ ἐφθισίασε 

Ῥωπαρότης, ᾿ἀκαθαρ.- 

.. ῳ 

41 γ. 

ὦ γιὰ , ὦ 7)Ὲ 

ΠΕΙΝ ξ ὦ). σία, 

Βυπαρός, ἀκάθαρτος. Ὁ)5 

Φυματίωσις, φθίσις, οἷον 

Φυματικός, φθισικός, ἮΝ ΚΣ, 

Δραχμὴ (ἢ) --ἰτὸ) 
δΔράμι (μανὰς 

βάρους, 
Κατενόησε, ἔμαθε, 

ἐυ» ες.» 
ι᾿ "αἱ 

«-.. ἡ 9.5 ἐγνώρισε, ᾿. 
." Ε ψΕ Ἦ .» 

᾿Επληροφόρησε, ς4. ΨΥ (5. δ δ 4.2 

Γνῶσις (ἡ οὶ 23 

(6) Γνώστης, (ὁ) γνωρίζων. 19 
κατέχων τι καλῶς. 

Κιένιον (τό}. ΠΡ, “Φ ἽΚΕΙ ι5.... 

Κρυψίνοια (ἢ). 8) ἠλὰ 



δ 
(ὁ) 'Εενάγων --[ὁ) Διΐσχυρι- ὥ ., 

ἔάμανος 

[ὁ)͵ ᾿Εναγόμενος. 

᾿Εγαργάλισα. - ξλε ἂρ ἐ δι ὲ 5 

Γαργάλισμα (τὸ, ἀρ ὸ 5 

Ὑπεξαίρασις (ἡ Ἢ ΓᾺ 

Σκότος {τό}. ΟΡ 

(τὸ ᾿Ελάττωμαι, πά 5 “-ςἤ 

θος, διαφθορά--Πὺυ- δὲ 5 “ ξ.Σ " 

μνὸν δάσος (Ζούνκλα),) ᾿ 

Συνρχώνευ σε ς ὐζς  ἡ κ δ 
(δύο εἰς ἔν), Κ΄, - σ- τὰ ᾿ 

ἔκαμ κρᾶσιν (γρμτ.). 

“ογχώνευσις, σὺν αἰρασις, εἷς 

κρᾶσις (γρμ7). ( ἱ 
᾿Ἐθέρμανα, ἐζέ- τς 

στάνε. ὖ ΑΥΕ ὡ ΕἾ εὐ 85 

᾿Εθερμάνθη, ἐξε- 
στάθη, Ὧν ΠΝ, εἰ 5 

Θέρμανσις, θερ- 

μότης {ζεστασιά). 

(ὁ) Θερμανθεὶς, (δ) ζεσταθείς. 5 

ΜΗ ᾿ εἴ 25 

Μ᾿... 

Θερμός, ζεστὸς {τόπος κι λ.π|}. “32. 8 

Θερμάστρα (ἡ). ἽΝ " 

. [τὸὴ Τετράδιον. “Ἔν τιν 

᾿(δευτέρι). υεῦ 5.1 -Ἐὐ. 
ἃ, ἃ -.- 

᾿Απέκρουσε, μι 82 

᾿Εμούχλιασε, ἔσκου- “Ὁ .“- 
Αἰκιασα, ἐβρώμησε. σ᾿λ .“ 5 

“Ἔσπρωξε, ὥθησε, ὑ- σιν -. 

πεκίνησε----Ε πλήρω»" δ' Μ 

σε (χρήματα), 
ἩἪμόνθη, ὑὁπεαρήσπισεα, 
συνηγάρησα, 

ὥρμησε, ἔρρι- -“ ΣΝ ΜΝ 

ψεν ἑαυτόν, δ 85 

--κλὐΐ.- ἀρ 

Κατέστρεψε.. ἀρὰ ι μ 5 

[ἡ}) ΜΜαυρομάτα, ες. 

ἰόλαστος διεφθάρη ἀπ ρα εν θ 5 

αν ήσε πόκου, 'ξ »οὶ. 

᾿Ασέλγεια, διαφθορά, 
ἀκολασία, κραιπάλης. ὅ δ 5 

Κατεπάτησε [ἐτσα- - ἣν Η 

. λαπάτησα).. 

Ἔτριψε. ἐλ το ἐλ: 

ΠΝ γον ε΄ 39 ““- ΒΕ γ, 3 

Ἐστηρίχθη, ας, δορὰ ε έ 5 
ΠΣ ΉΡΎμα, στύ" ἐν ον ἮΕΝ 

"κάλεσε, πρῦΌ- 5 ΒΡ 

σακάλαεσε--Ηὐ- “Ὁ ἂι εἰρ 9 ι 4.5.5} 

χήθη--᾿Επεκαλέσθη. 

[ατέστῃη ἑτοι- “2΄ω “ς “ 

μάρροπος. υ τ ρα 

᾿Επίκλησις, παρά- ᾿- 

κλησις, κλῆσις, ᾿»" 

(ἡ) λῆσις, πρόσκλησις (ἦ) 
.-- 8.» 

(ἡ) ᾿Αγωγὴ (δικαστ.) δίκη (ἡ) 5.5 5 
(ὁ) ᾿Επικαλούμανος μι} “ 
(ὁ} προσκαλῶν, (ὁ) δἷρ 5 8 ὦ " 

ξ 95:8 
καλῶν, 

(τὸ) ᾿Ελατήριον, 

δ᾽» “ἴρ 

[(τὸ} αἴτιον, (ἦ) 
αἰτία, ἀφορμή. 

(ἢ) ᾿Αφορμή, αἰτία, 

(ἡ) Προπαγάνδα, διαφήμισις, ἀρ 5 

μ᾿ 

(ὁ} Διτσχυρισμός, ἰσχυρισμός, ερο 

Μετάκλῃησις, κλῆσις. ἐς αὶ 
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ἜΘθαψε, ἐνεταφίασε. δαὶ ξ οὐδ ὃ 

οὐ ἂς ἐρλαη} 

29 

ὁ βαν δοὸ 

εὐ εθ. ι 8:29 

." 

ὦ" 

᾿τάφη. 

(ἡ) Ταφή, ἐνταφιασμός. 

(ὁ) Ταθαμμένος, 
ἐνταφιασμένους. 

"Ἔξησεν ἐν ἀ- 
θλιότητι, ἔζη- 
σα πάμπτωχος. 

, Πάμπτωχος, ἄθλιος (ὁ), 

»" ᾿Ελεπτύνθη, ἐκοπα-: 
νίσθη. δ ἐμ 

ἽἝκρουσε, ἐκτύπησε, ὦ. κα 
ἐκοπάνι σα, δ 8.8 

» Ὁ, 
"͵ ᾿λέπτωνα, ἐκοπάνισε ᾿ ΕΝ 

--Κατέστη ἀκριβής, ἀπ ἐς» 85 
λεπτολόγος- --“Επραξέ τι ἐπακαιβῶς. 

πτός φλός, ὕλδσε! ΘΆΔΩ 
(ὦ ασαα μὰ 5, 125 

λεπτότης, ἀκρί: ὅδ 4 13» 

κθβου καῖσϑος, βρὶ τῳ ὅν 
Ὡς ἐσ νὰ ιϑὉ 518 ιν ΕΑ 

γος --ἰτὰ) "ΑΛλεύρον. 

(τὸ) Λαπτὸν (ὥρα), παν 5. ξ “-1. δ 

(ὁ) Κόπανος. ἀξ 2 ὃ μα 

(δ) Κοπανιστός, ἘΌΝ 
ΔῈ ιπλμτὶ 

(δ) Ἰστὸς (πλοίου), ἐμ. 

Κατεκρήμνισε, κατεῦά- 
Φισε ---- Ἐπίεσε, συνρπί: 
5.0 ---σο πέδωσα, 

᾿ “᾿ - 

ΠΡ “ἡ κα ζ " μ᾿: 

(ὁ) Ὁμαλάς, ἰσο- 

ΓἽ νι 

ΕΣ “ : ἰς 

πεδωμένος, 

Κάθισμα, ἕδρα- 
νον κν, μπάγκσος. 

δι 
Συνωθήθη, συνε- παι Λ π 
κρούσθη, λει ὯΝ 

᾿ζθῃησις, σπρώξιμον, παραπ:- "π 
νησις το ΑἸ τόκρουσπις -- Πλη- ᾿ 
ρωμή, καταβολὴ (χρημάτων). 

(ἡ) Δάσις, πληρω μὴ (μιᾶς "Ν τ 
δόσρως)--Σπρωώξιά, “ 

᾿Ἄμυνα, ὑπαράσπισις, 93 

ὙὙπουργεῖον ἀμώνης, δαὶ δ 

(ὁ) ᾿Ωθῶν, (ὁ) σπρώγνων, ἀπο- Ἵ 
κρούων----ἰὙ πακινητής, ἐλα: 23 ̓  
τήριον --Κἰ(ὁ] Πληρώνων, κατα- 

βάλλων (χρήμ.) 

᾿Αμυντικός, ἘΣ 

᾿Αμυντικὸς πόλεμος, 4 ρὉ5 «- 

(τό) Πυροβόλον, οὐμὰ ; τ. 
τηλββόλον, 

Πυροβολητῆς (ὦὁ}. εφεςπ ἢ "42 (αν ΒΡ 

[τὸ} Πυροβολικόν, ἀν αὐ ΚΡ 

(ὁ) Ὑπεραππιστής, ἀμυ- ΝΕ 
νόμενος,͵ συνήνορους, δι ιν 

(ἡ) Συνηγορία, ὑπεράσπι.- - “. αὖ 
σις (δικαστικὴ). 

᾿Επτερύγισε͵ ἐκίνησε τὰς 
πτέρυγας {πτηνόν), μ᾿ “Ὡδ9 
Τύμπανον μικρὸν . 0} 2 
κν, ντέφι. - 35 5 

- «ἴα 

(τὸ) Πηδάλιον {τιμόνι). 4.95 

Ἔχυσα, ἐξέχωσε, δ ί 2.2.5 

ἐξεχόθη, “9; σα 5. ερθας 
ἐξηπλώθη, ἐξεχείλισα, ἐξέρρευσα, 

δι Ἐρλασνι ρον. σρτυσδὴ 
Ἔν ΠΡ (φυτόν) κν, πικρο. τς 



ον τε -- 

(ὁ) Δαικνύων, φανερῶώνων Ἐη, 

--ἰΟΑὴ Χειραγωνός, δ 

(ἡ) Οἰκειότης, φιλα- ΝΠ ΞΕΗΞ 

ρἐσκεια, ἰνσ Π 

[ἡ) Φιλαρέσικαια--" Ἔρω- κέχκ μσ- 

τοτροπία (ἧ). ΟὙ9 

(ὁ) Κῆουξ (δημόσιος) κν. ΠΝ 

νταλάλης,͵ μεσίτης, 5. 

(τὸ) ᾿Επάγγελμα τοῦ ΕΝ 

δημοσίου κήρυκος Κν. 
τὸ νταλαλίκι --- Μεσιτεία {μεσιτικά}. 

ΒΝ 

Εἰς ἔνδειξιν. ὡς ΔΝ 5 

(ὁ) “Οδηγός -- (ἡ) χἴ 
“Ἔνδπιξις, ἀπό: 4Ὑοἷ. - Ὁ: 5 

δειξις, τεκμήριον δ ἐπιχειρτμαι 

Θωπεία (ἡ}. ΝΝ “Ἶ 

Ἐμαυρίσθη, κατέστη “15 - 

κατάμαυρος, μέλας. ἐ- ̓ ἀ ν 

Κατεπλάγη, κατέστη ἦ,1η, , “15 

ἐμβρόντητος, ἐξεπλάγη. “« ὩΝ ᾿Ι 3 

(ὁ) Μέλας, μαῦρος, “ ΝΜ “ἡ, 

σκοτεινός. 

“Ἤντλησε ἤν π μ, - 
(διὰ κάδϑου). σα εἶ 5. δου 

"ἢ ΚΡ 

(ὁ) Κ͵ἀδος, εὖ οἱ 9 ρος 23. 

Ἤντλησᾳ (διὰ σεῦ “ΨΚ δε 

κάϑου), " ἷ, σὰ { (οἱ 5 

Κατεθασὲ τὶς τὰς ἀπά- . “1 

ψαις τοῦ (δικαστ) «532 
προσήγανε τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ. 

᾿Επλήρωσε, κατέβαλε ἘΣ. 

χρήματα. δ ις σ᾿ Ε 

Αρδευτικὴ μηχανή. ΠΡ ΒΕ ξ" 4.1} 

(ὁ) βαλόβολος, - 

ἤπιος, μειλίχιας. οἷ ΕΣ ζ΄ ΘΟ - 

μειλιχιότης, πραό- ᾿- ων: 

της, καλὴ θέλησις, μι 

Συνεχωνεύθη, 

ξ."; ἱ ἐ Συνεχώναυσα, 

ἔξ κι ξν 

“Ἔμβόλον, κάπανος, βέργα ἭΓ 

ἰτυφεκίου), 
ΟΣ "" 

(ὁ) "ὐπομέλας. ο9 2 Ν 

(τὸ) Ὑυπομέλαν (χρῶμ οὐ. ΩΝ ᾿ 

,5,.»,} 
(τὸ) Κατάστημα. ὧϑ 5 ξ 65 

“.} 
(ὁ) Πλάτανος (δένδρον). (ὦ 2 

(ὁ) Τροχὸς μηχα: “ ᾿ 
νῆς, μηχανή. π25νς 229 
'Ἰπάτησε, ἐξη- ““.} 5. 
πάτησ. ωπ- ἍΠΦΠ ᾿ 

(ἡ) ᾿Απάτη, δόλος (ὁλ ὡμ} ὦ 

"Εκοροΐίδευσα “ἼΡΊῚ:.ς σι" σι 
ἔβγαλετν ὃ 72. Ὁ 9 
γλῶσσαν). 

᾿Εφλέγη. (--ὴς) δ" ! δ.) 
ΓΙραήλασε, ἐπρο- , γ5 . 1 

χώρησε(σιγά), λας 1}. 
κὰ κ΄ ώ ῳἢ 

(ὁ) Δελφὶν (ἰχθύς). δ ». ξ μὰ 75. 

ὅν Ὁ ᾿ξιφοόλκησα. 

Ἔτριψε, ἐνέτ “γῆι “ο ο9Χ15 
ΤρΌμΕ, - 

Ὥ.- “" Ὥς 

᾿Ετρίβη, ἐνετρίβη. 61] μοΣι ἰ ὄλτ; 

Ἐὶ- 

Οὐσία δι᾽ ἐντριβήν. 4 . 

(ἢ) "Εντριβή. ἐμ 
"“Ἔδειξε, ἐφανόρω- εν, ὁ 
σε, ἐδήλωσβ-- ὧρ ὦνν ω9 

δήγησ, ἐχειρα γῶώγησα, 

ἀνελάλησε (δ ντελάλης) ,.“,,ἡς 0" 

-- Ἐσθώπευσβ. μ τ ͵ϑ 5 

"Ἔσχεν οἰκειότη- (1, δι." , 5.0. 
το ἢ θάρρος ΜΡ Ὁ} ικῦ ἔ ω Ν 

τά τινος, 

᾿Εξήτῃησαεν ἐν- 
δείξεις, πλη: 
βροφορίας, 

εἰς ω ΝΙΝ { “2.1 
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Σπύρί (τὸ). ὠμίωυ, εὉ 53.125 
Π.- .- ὦ» ᾿Επέχρισε, ἔβαψε, μ)-: ῥν  ρο 

Ε. ὉΠ. 

Ἡυχήμισα. ω ἔ (2 

(τὸ "Επίχρισμα, (ἢ) ΕΝ 

βαφή. ὮΣΣ [3 
, 

Αἷμα (τό. ( ω )».5 “ξ 68 

(ὁ) ᾿Άσχημος, δυσει- 1. , 
δής." {5,32 τ κὐὉ 

᾿Ασχημία (ἦ), ἀμὶὰ 5 

᾿λι!πὰνα {(ἀγρὸόν), ΝΣ -- 

ἔθεσε λίπασμα. ὑπο ὁ ὑπὸ ὃ 

(τὸ) Λίπασμα, (ἡ) ΝΞ 

ἘἜθισμός (ὁ) ἘΝ 
Ἔκδοταος (παραϑομένος εἰς Ν. 
ἕξιν, πάθος), ὰ ωὴ 

Αἰματοκυλίσθη, αἱ: “πον 
ματώθῃ. «νει ..22 

Αἰἱματοκύόλισε, “ Ἶ ΞΕ 
αἰἱμάτωσᾳ, ΘΙ ὦ 5.2 

Αἰμάσσων (Ὁ) ἊΣ 

Αἰματηρὸς (ὁ), αἱμαι ἡ -- ᾿ - 
ὲ Φ.»55. ς5.2 

δῃ ΝΗ ορία τοῦ τ 
αἴματος. γα τ δ.) ᾿φαῇ! 

Κοῦκλα (ἡ). ΕΝ εἴων 
Κατέστη ἀγε- -.}: 
νής, ποταπός, 3952 ι ΩΝ Ὁ 
χυδαῖος, εὐτελής, 

(ἡ) ᾿Αγένεια, ποταπότης, “.- 
χυδαιότης, εὐτέλβια., ὅλ 5 

(ὁ) ̓ Αγενής, πυταπός, εὉ 7’ -» 

χυδαῖος, εὐτελής. ἿΣ ̓  “α κι32 
“μιάνθη, Ὥ, .ἡ ἦ - ἃ - 

ἐκηλιδώϑη, ὧδ Ὁ 2 Ὁ Δ ὁ... 
κατέστῃ μιαρός, ἀκάθαρτος. 

ξ᾽ 9] 

εὖ 

ἐ. 58: 
ἜΝ ᾧ ἜΒΕ 

Συγχώνδυσις (ἡ), 

Συγνγκαχωνευμένος, 
συμπαγῆς. 

᾿Εγόγγισε ---Ἰζατέ- 
στρεψα, ἠφάνισέ 
τινὰ, 

Κι ατέστρειψα, ἠφάνισε, ΩΝ, ᾿- 
ἐπυρπόλησε. νὴ 3 

“Ὅλεθρος, καταστροφή, - 
ἀπώλεια. υ 3 

Καταστροφῆ, ἀφανισμός, κα αἱ 

Κατέστη ζοαφώβδης "5 -- 

(νύξ). πο ὁπ Ὰ 2 

᾿Απέκρυψε τι," 5“ 
ἔκρυψε. πὴ 5 ὦ Ε ̓ ω. 3 

(8) Σκοτεινός, ζοφερός. ον ἦδ 

(ἡ) Δαμασκός. ἘΚΨῃ. 

᾿Εδάκρυσε, ἔχυσε “"» ““- 
δάκρυα. δ! ὧι " 

(τὸ) Δάκουσν, ᾿ δ.» 

δάκρυσμα, ξ.»5. ς ὦ" 

(ἅ) Δακρυϊκὸς πόρος. δια ἴα. ς- ξ"α 
᾿Εκτύπησέ τινὰ εἰς , 3:5 . 5 
τὸν ἐγκέφαλον, 

᾿Εγκέφαλος (ὁ}. ἘῸΝ ξ ξ5 

᾿Ακαταμάχητον, ἀδιάσαιστον “ 
(ἐπιχείρημα). 

Χαρτόσημον (τὸ), ἡ...» 

ἰ5 

ΕΣ “ευ- 

᾿Εστριψε, ἐστρούφιξα, λυ ιὐλς: 

Σειρά κτισίματος , “ , 
(ἐκ πλίνθων ἢ ὅν μα, 
λίθων). 
Ἑλίπανε (γῆν), ἔθασε μο “-ν 

ἀἰπκασμα-᾽ Επούλωσε, δι ει: 
᾿Επουλώθῃ ΠΡ λας 

(ιληγή». 



..}}5 

᾿Εξέπλῃη .“ Ὁ .5. 5. ,πν 

ξὲ τινα. ΕΙΣ ὡρῶν ὦ 3 

Ἔκπληξις, ἔκστασις. ἀδορ ᾿ Ε 

"ΕκπΑα - ἃ """ , Δ ι » . -" 

κῖσος οὐ ΑΔ). 25 

ἐκστατικός. 

᾿Επλήρωσε ποπ πο ,5Ὁῷ 

(δοχεῖον), Ἔ ὰ δ τ ὁ τὴ 5 

ἐγέμισε, 
“ἢ, 

(ὁ) Πλήρης, γεμᾶτος. οἷώ 5 

τἜθραυσε, ἔθλιψε 17." 1“ 

(ἔθριψε), ἐκοπάνισε ἐλ “ «ὅλα. 

(δὲ Διάδρομος. “ω δ. - Δ. 

Αἰφνιδίασε “οὖ Ὡ-Ὡ-πἰ 

(ἐξάφνιασε), ἈΣΥΝΣ 
ἀφήρπασε. 

ἜΝ ΝΝ: 

(τὸ μέλαν, (ἦ) μαυρίλα, Α αἢ Ὁ 

(ὁ) μαῦρος, μέλας, πο 
ὑπομέλας. ὡρδν ὧλ ᾧ οἷ 

(ὁ) Αἰφνιδιασμός, ἀφαρ- μι} 

ἬἬλειψε, ἔβαψε ὁ΄΄.,! -- 

κν, ἐμπογιάτισε. ΣᾺ ὁ σλ ἐς» 3 

"Εκολάκευσε, ὑπε-: ᾿ ᾿ - 

κρίθη. Ὁ ΊΒΗ “πὸ δ 

(τό Πάχος, λίπους, ει ἃ ΓΦ) 

(τὸλ "Αλειμμα, (τὸ ἀ- 
λειμματοκέρι, (ἢ) χρῖτ 
σις, (τὸ) χρῖσμα. 

ὮΡΕ “ΜΆ 3 

(ὁ) ᾿Αλείφων --- [ἀ) Πωλην .12.5 
τῆς λίπους. ἘΨῈ 

(ὁ) Παχύς, (ὁ) ἔχων λίπος, ὡδ 
Ἀ 

(δ) Κόλαξ. ὡκαἰλ 

(ἢ) Κολακεία, ὑπόκρι- “πππι[οὸρέ.2 

σία, προσποίησις, ἍΛΑ ΛΔ 

Κατεκρήμνισε,  .-" Ὁ ἁ 5,...λ5 

--ὐλῖ.- “Ὁ 

(ἡ) Μιαρότης, μίαν- .ἢ ᾿ »βμ- 

σις, κηλὶς, ἀκα" ων »Ἷ “Ὁ "95 

θαρσία, 

ὁὦὁὃὁ'΄[Γ Λιαρός, 32... 7 .ἢ .- 

( ϑφρος οὐ γίον οἱ ξ. )υ-25 
τὸς, ρυπαρὸς, 

Μιίαύσις τὴ). ἜΣ ΙΩ 
᾿Επεδεινῶ- ᾿ς ἘΝ . 
θη (ἀσθέ- κᾶν 213 «-ὴὶ ὦ ΜΑΣ ἃ 

νεια), ἐχειροτέραυσε (κατάστασι(), 

"Ἐπιδείνωσις (ἀσθενείας), ἘΟΓ “ 
[τὸ] ἀνίατον. “Ὁ 

(ὁ} ᾿Ανίατος, (ὁ) σο- 
βαρὰ ἀσθενής, 

Ἧτο φειδωλὸς [σφι . 

κτοχέρης) τσιγκούνης εὐ λν ἐμ.» 

(τὸ} 1,6 τῆς δηαχμῆς---Βλὰξ ἡμρα 
-- Κλέπτης. τς, 

(ὁ) Φειδωλὸς (σφικτο- 
χέρης), τσιγκούνης. 

᾿Εβόμβησε, 

(ἡ) ὙὙδρία, στάμνα. 

εὐὐ οἷ, -κ 

.} .." 

ι.5- 5. ζιΣ ὰ 

“ον . Ὡ « 

λυ 4 ὁἷλι ΠῈΣ 

πῶ μος ρὸν 
ὧν Ε - Ἃ 1 ἃ 

(ὁ) Βόμβος, βόϊσμα (τό). ὧν 5 

᾿Επλησίασε. ΨΕ ἷ, ἢ με 5: ψ δ 

(ἢ) Συγγένεια, σχέσις, ἐγγόώτης. » οἱ μι 

(ὁ) Πλησίον, συγ’ ον ἢ , 

γενής, (δ) ἐγγύς. δῖος ς Ὁ» 
(6) Κόσμος, (ἡ) Οἰκου- 92 Ἧ, 
μένῃ. εἰ ΡΝ ε -: μι 

(ὁ) Πλησιξστερος. Ἐ "ἶ 

ἘΦ εἢ Ἢ 

Ἡ Ἐγνγὸς ᾿Ανατολή. 9.) ἢ καὶ 

(ὁ) Αἰῶν (ἀτε- » λ" ον 

λεύτητον κρο- 5.» δ "ζ ,»Ἀ5 

γικόν διάστημα). 

"Ἔξεπλὰ ᾿, π΄, Ἀ -" ΝΜ -" 

γῆ, ἐξέ- { ΡΚᾺΤ ΩΣ
 1" ι μι ὃ 

στη, ἠπόρησ. 



(ὦ, 

(ἢ) Σι τροφή, πϑριστρα" . "Ἅο»-ἤ 

φῇ, σειρὰ -- (ὁ) "Ὅροα- Ε "
Ἶ  9 ΒΕ 

φος -- Περίοϑος. στάδιον, ρόλος. 

[ἡ] Κυκλοφορία, στροφή, (ἢ) κ“" - 

γῦρος.--Περιπολία ---Σύνοδος, 5.7 

οἷ. 15.353 
πὲ 5" “«" 

ις.,.}9 

᾿Αποχωρητήριον (τό). 

Περιοδικὸς (ὁ}. 
ΒΒ »" «ὦ 

(ἡ) Περιπολία, περίπολος, ὁἀ».)28 
} 

(ὁ} Γλιγγος, ζάλῃ, σκοτοδίνη. .}25 

ΒΈΝΝ ΕΝ 

ὦ 7,95 

(ἡ) Ναυτίασις, ναυτία. 

(ἡ) Κυκλοφορία, στροφή. 

ᾧ) Μονή, μοναστῆν ζ΄, Ἷ, ι 
() Διεύθυνσις, (τὸ Διευ..60. 27..} 

Τὸ Διοικητικὸν Συμ᾽ ΓΟ], 1 

(ἢ, Σερογγυλότης, “ΕΝ 

Τροχιά (ἢ). ΠΕΡ 

Καρκνονος θςς ἀμρτ ἢ ἤλὼ 

Ὁ χροπικὸς τοῦ ΑΓ. 51} μὰς 
(ὁ) Διευθόνων, Διευθυντὴς ἢ 

-οἰό) Μουδίρης, νομάρχης, -ἶ 
(ἢ) ουδιρία, νομός, νῶ- - 

μαρχία, .} 

(ὁ) Στρογγύλο, 9“ 5 μω}} 
κυκλοταρής, κυ" 
κλικός, 

»-. Ϊ,2 ον» 

᾿Εχόρϑισεα (μους. ργανοῦ, ὦ 2.35 

τὸ Ποβεῖ- “α« .μ« “τ κ 

πα ω δὼ ἀμε[ γ5 ι.»}5} 

γοῦ), πηδάλιον {ποδηλάτου), 
ἢ.5.Α Ὡ- .» 

ἀιεθνοποίησε, μ: ΝΣ δες Α5.} 

-- ΥἸΥΖ-- 

Κατεκρημνίσθη, ΞΕ 

κατέρρευσα, ὁ πὶ 

(ἡ) Κατακρήμνισις, ΠΡ Ὺν 

Κατέστη πανοῦργου, “ρ - 

δόλιος, ΕΣ ι᾿5 

(ἡ) ᾿Εξυπνάδα, ἀξόνοια, ἀγχ!ί- ω΄- 

νοια, πανουργία, δόλος (δ). 

[ὁ} ᾽᾿Α'γχιί- -" ΝΝ, 

νους, ἔξυ- '-- οἷν ( δρ 5. ξ }»}5 

πνος, δεινός--[Πανοῦργος, δόλιος. 

(ἡ) Συμφορὰ (βαρπῖα), εἰ “ "- 

(τὸ) δυστύχημα. “95. ἔξ» 

Φάρμακον (τό). αἰ. 5 

Ὑπέταξα, κατέλαβε 
(τόπον), ὑπεθούλωσε 
- Ἐζάλισε. 

(ἢ) Ζάλῃ, σκοτοδίνη. 

αι 52 ἄπ 

ζ3 8523 

15.4.5 

ἕ» Ζαλισμένος (ὁ). 

Σικώληξ (δ). ὑἷμν» Ζα δ ΓΙῸ 

ΜΛαεταξοσκώληξ (ὁ), μα 55 4.2 

Ἔγώρισέ τι μὴν οὐχ οὐθέν 
(Ὁ τί, 

Διηύθυνε - Περιεστρεψε. ἢ ν ΠΕ 

Περιεστράφη, γαξῳ ̓ λαξὰ 

ἐγύρισε κύκλῳ-- 
Κατέστη στρογγύλος, 

(τὸ) Οἴκημα, οἰκία, 
αἴκος, σπίτι. 

[(ὁ) Γυρίζων, περιστρεφὁ- Ἴ 
μενος---ἰὁ) Κυκλοτερής. .}5 

(ὁ) Κύκλος, (ἦ) περι- 
Φέρεια, περιοχῇ, 

ΟΙ ᾿Επίσημοι κόκλοι. Δ. ο" ΘΕ 

᾿ »᾿ 
255,31. 5. ξ ἷ2 

ΠΕ Τπ ἬἜΕ 

Ἐγκυκλοπαιδεία (ἢ). μὰ ἐκ] 2}, 



ὠλιλ 

οἰοὶι 
᾿ 

Ἔφ' ὅσον, ἐν ὅσῳ, 
.α.} 

Οἶνος (ὁ}. ζκ)λα 9 οἷο 

᾿Εξακολούθησις, καρτερία, 
ἐγκαρτέρησις, ἔπιμον ἢ, 

Παντοτεινός, 8ι:- τ “2 

αρκής, συνεχῆ, [-(ο 
αἰώνισς, μᾶνιμος, 

: 

ΡΝ 

παιέγραψα, ἘΠῚ ἅν ̓ οἷ κὐδδυ 

κατεχώρισε (εἰς μητρῷ αἿἹ, 

Εὐτελής, χαμερπῆς, χαμηλός. ΟΣ 

[ατώτερος, ὑποδεέστερος. " ΤᾺ 

“Ανσυ, χωρίς, γα 

Λάβε, πάρα. Δ 2 

Δικαστήριον -Γρα- ὶ . ᾿ 

φεῖον -- Ποιητικὴ ὧδ “4 εὐ ἊΣ 

συλλογὴ--Καναπὲς {ντιβάνιυ). 

Ἤχησε, ἔκρο' νι ϑλιοςς 95 
τησα, ἐβόμβησε. .5- ΘΔ ὁ 

λευύσα. 

᾿Ηχηρός (6). “. 

Φάρμακον (τά). ἍΜ : “Ὁ Γ 

ἰχεῖον [τ τ 5 Ξ 3..22.,8}99 

(ὁ) Ἤχος, κρότος. ᾿ς 99 

(ἡ) οσηλεία, θεραπεία, δ᾽ ἰαὰ 

(τὸ) Σκότος, ζόφος. η "95 

Φύλαξ (ὁ). ὧν. 5 

Δεκέμβριος (μήν), ΠΌΤΕ 
-»"- “ 

ΠΙετεινὸς (ὁ). 4») ΠΕ “Ε ἐμ 

-οκἸἰὴ -- 

(ἡ) Δίνη (ὅδατος) -- 

ὧἐ5 

Ἔνήλλαξᾳ, ἔθεσεν εἰς Ἂ --" 

διαδοχήν, κυκλοφο- ἀν ει 95 
οἷαν, 

βετεβίβασαν ({ἐξουσί- » 

αν κ,λ. πὴ. Φοῦ εὐ οἷ 
᾿Εκυκλοφόρησα -- κι κ ᾿ 

Διβπραγματαύθη, υ “ΔΩὶ ὦ εἰ ἐκ 

σωνεσκέφθη. 
“., “πἘὮ “α 

'Επικράτεια (ἡ). ι} 45. ξ 295 

Συμβούλιον ἐπικρατείας, ΡΟΑΡ 

Ὑπουργὸς ἄνευ χαρτοφυ- 1 . 
λακίου, 4, οἱ ..-.} 

93 

(ὁ) Κιρσὸς (ἀσθένεια φλεβῶν). ἜΤΕ 

Διεθνής (ὁ). 

Ἔκ περιτροπῆς, ἐναλλάξ, ἐλ 3 

οὐ 

ἐμ. 
ἘΦ Γ ἸΘΥΝΝ 

(ἡ) Κυκλοφορία, ἐναχλαγή. 

Διεθνοποίησις (ἦ). 

(ἡ) Διαπραγμάτευ- 
σις, σύπκεψις, 

(ὁ) Κυκλοφορῶν, (δὴ) ἐν κα' κοι πὶ 

κλοφορίᾳ, ἐν χρήσει, υ ἡ 

Ἐξηκολού- ΄ 

θησε, ἔπρα- ἐβ ἜΝ .ῤ55» 

ξὲ τι συναχῶνς, ἀδιακόπως, 

Διηώνισε, κατέστησέ τι. , 

παντοτεινόν, διηνεκές. ὕω οἰο 

Αιήρκεσε, ἔξηκο- 

λούθησε, 

Εἴδος φοινικοδένδρου (καρ’ 

πὸς σκληρότατοχ). 

(ἡ) ᾿Εξακολού- αὶ ΤᾺ 6“ 
θησις, διάρκεεα, Δ τε ᾿λ εἰ “9 

αἰωνιότης -- Μονιμότης (ἡ). 

Γιάντοτε , 1, “ 

αἰωνίως, ὮΝ οὐ ὠρ Ὦ 3 

συνεχῶς, διαρκῶς, ἀδιακόπως. 

οἵ" ξ, ἌΡΑ 

κλ3-Ὲ ι οἰαξωὴ 

(7) 

(ἡ) Σβοῦρα {παί- 
νιον) 



“Εψπές, ἐπέπληξε, κα- "ο, - 

τέκρινε, ἐξηυτέλισε. " ΩΝ εἶ - 
:. 

(ὁ) Ψόγος, ἐλάττωμα (τό), εἴ3 

ὭὨργίσθη, ἦγαν ἀκτη: ., " 

σΒ --α Συνήθισέ τι, δ δος 5 

ἐξοικειώθη, 
“ . 

Οὗτος, δᾷε, ᾿ ΔΝ ἡ Ρ Ἃ ᾿ 

"Ἔλυωσα, ἐτά 
κῃ διελύθη. 

Τίς (ἀόρ, ἃ : - 
ἀντῶν, 35 «ὦ (ὐ75.6.}9} 
κάποια---[ἡ) Κάτοχως ---Εαυτός, 

(Ὁ) τὼ 

, , 
᾿Εγωϊσμός, φιλαυτία, αὐ} ς-᾿- 

Αὐτοπεποίθησις, αὐ αι ΝΣ ΟὟ] 

“Ἄρνησις ἑαυτοῦ, ΝΝ ! 
αὐταπάρνησις, αὶ οἷο 

(ἡ) Προσωπικότης, ἰδιό- ΝῊ 

της (ἢ). πὸ 
᾿Αἀπώθησε-- Ἡμόν-, .κ “1. 

θη, ὑπερήσπισε (595) βολν (53 

Διεδόθη, ἐξηπλῶ θη 
- .- . 

(εἴδησις. . ( 85) χω ΐ ἔξ" 

᾿Εγεύθη, ἐ- ΝΞ ΥΝ 

δυκίμασε. ( ι3.3. ) ἘΣ ἦ ΟἿΣ 

"κεῖνος. ἐλ ἢ . ς ἢ ὅ.4 6}}Ὁ 

᾿Απώθησε--- ΗἨμόνθη, -. κᾷ ,»,“.ὦὦο 

ὑπερήσπισε. ὡρ.»,» ἐὼ» 

. ᾿ - Ἀ 

(ἡ) μυῖα κν. μύγα. οὐ : εἶ δ 

᾿Εκμυκαστήριον {τά), Δ. 

“Εσφαξςε, ἐφόνρυσε --- “, 
᾿Εθυσίασε, ξ, 

(ἡ) Σφαγή, (τὸ) σφάξιμον. 

(ἡ} λαρυγγῖτις (ἀσθένεια), 
,» δ... -. ἃ, 

Στηθάγχη (ἡ). “Δω»ι ἀκ 5 

᾿Εβάνεισε---Κατα- 
ὄϊκασε, κατέκρινε, 

᾿Εχρεῶθῃ, ἐδα- 
νείσθη. 

Ἔσχεν ἢ ἠσπάσθη 
θρήσκευμα, δόγμα. 

ΤΌΝ ἢ ι}2 ΓῚ 

λας οὐνα 3. } 
.-- »- 
μ .π -" Ὦ 

Ὁ ἋΣ ἐν 
[τὸ] χρέος, Δ! “ΝΣ: Ἐκ 
ὀφειλὴ (ἡ). μ᾿ ΗΓ ως Ὡς ζ΄ ἢ Ν᾿ 

(ἡ} Θρησκεία, -- ,1.5 ᾿ 
θρήσκευμα (τό). ἢ ἜΣ (οἱ ο 4}. 

Ἢ ἡμέρα τῆς κρίσεως, ὧα} οἷ» 

(ὁ) Θρῆσκος, θεσσᾷᾳ- ΞΠ ΩΣ τς 

βῆς, εὐλαβὴς, οἱ Δ 3 
(ἡ} Κρίσις, ἡμέρα κρίσεως, Α4Γ γὸ 5 

-" 

Κριτὴς (ὁ) ιά ο 5 
. ὁ 

(ὁ) Πιστωτής, δανειστὴς (ὁ). Δ 

(ἡ) Θεοσέβεια, θρησκεύειν δια 
(τό), εὐλάβεια (ἦ). ὦν ὦν 

(ὁ) ᾿Οφειλέτης, : ὃ -» - ᾿ Ε 

χρεώστης, χρε. “Ὁ 9.2 2 τ 
μένος. 

ἜΝνοχος (6), ὠμὰ 

(ὁ) Εὐγνώμων, ὁπόχρδως, ὠ 

(τὸ) Δηνάριον -»ϑθ τ, 
(νόμισμα), αἱ δι ζ΄. ΗΕ 

(ἡ) ᾿Εκδικησις, ἀν- . ὦ 

τίποινον [τό}. (.»»).ο τα ὡῳ ρ 

700 -- 3(ω}}} 

᾿ΕΦόβισε αι Πε .Ε" δε, , 

Φρόνησε. Γ “τοῦ α οἷ» 
{τὸ} Λοφπῖον, “ . γν 

βόστρυχος (τοῦ τ 295 5195 

'φὰ μαλλιῶν)--Κορυφὴ (δρουμ), 

Λύκος (ὁ) 



»Ἐ5 

ᾧ αὐ λῚ} 

ξολ6ξ95 
(ἡ) ᾿Ατομικὴ θεωρία. 

᾿Εμέτρησε (διὰ πή- 
χεων). 
'Εμεσίτεαυσε, πος ὃ“ α, . 

ἐπληπτίασέ ξ- ν.} ξ- ἡ ΐ ξ.3 

τινα δι᾽ ἐνδθιαμέσου, μεσολοιβητοῦ. 

(ἡ) ᾿Ισχύς, δύναμις, ἱκὰ- .. 

νγότης. 
ζ. 12 

Κατέστη ἀνίκανος .-.. 

διά τω 
-- Ρ μὺ ἘΡΡ 

(ὁ) Πῆχυς ---ο (6) 
Βραχίων, ξ. Ὡς εξ. : 

Ἵκανός (ὁἢ εἰ ΠῚ] δ: 

(ὁ) Ταχὺς -- Εὐρὺς --ΕΚδελυ- " 
ρὸς --- (ὁ) Μεσολαβῶν, ζ:." 

{τ2) ἐλέσαν, διάμε- 
ον, μέντιουμ, 

᾿Εδάκρυσᾳ (ὀφθαλ- 

ὁ. 2..3 ς. 3π.5 

ον ἐς })5 
μός) 

(τὸ) Περίττῶμα ἈΠ ΧΨΨ: 

πτηνῶν). “καὶ (ἃ }8 

"Ἔλέχνισα κα .φ-ὸ -πῇ 

ἰοιτηρὰ)-- .5.57}..) ἡ ει ς.}3 

᾿Εξανέμισεα, 

᾿Ετίναξε, ἀπετίνα- “λἌΨ«᾿ «- "ἢ 

ξε---Ἔχυσε δάκρυ Φ. ὧν " ις 33 

(ὀφθαλμός). 

Προσέφυγε “δι δι,“ ὥρα 

ἔξετηνα (ζω νι δι εις ὦ 
καταφύγιον, κατέφυγε, 

(ὁ) ᾿Αραβάσιτος κν. ντοῦρα (ἡ .- ἡ 
καλαμπόκι, 

ἃ}. 

[τὸ] Καταφύγιον, προστασία, Ξ 

σκέπη--Αὐλὴ (οἰκίας) Ψ." 
- δ .} 

Κορυφὴ (ἡ). “0 ἧς .ξ.:33 

(ἡ) Δίκελλα {κτένιον «1. ": ως 

λιχνίσματορ). δὶ. Δ... “Φ 

᾿"Ἔφόβισα, ἐ- 
τρόμαξέ τινὰ 
ἐἔπτόησε. 

(δ) Τρόμος, φόβος, (ἡ) φρίκη, 

55. 65 

ἜΝ 

»ῃ" 

-ὐτὸο- ἄστυ 

(τὸ) Θθμα, (ἡ) θυ: ἐν: ἃς εἰ ἶρα Ε 
--, τσ 

Θυσιαστήριον {τό}. ὯΝ Ἰλω. ,α ξ ωλὰ 

Σφαγὴ (ἡ). ἘΡΉΑΥΝ 

Σφάγιον (τό} “ 5᾽, -- 

σφακτόν. ΠΕΣ "λὸ 

Αἰωρήθη, 
ἐταλαντεύθη. "τ΄ ΕἾ ΕΥ μος ἂν Κα ςυ Ἂν Ξ 

Αἰώρησις, τῶ- “τὸ Β ς 

λάντευσις. τ ἊΝ Ὁ Δ Ὁ 

(ὁ) Ταλᾶν- ας πὶ ΝΡ 

τρυόμενου --- - ἀξ . ἜΡΕΉΑΙ 

᾿Αναποφάσιστας. 

᾿Εμαράνθη. δε έ 59 
, 

ἱλαραμένος (ὁ). 45. ε 3 

. μα) ἃ 

Φυτίλι (τό). οὐ. ὮΝ3 
, 

Μαρασμός. ὧν δ 

(ἢ) ᾿Εκδίκησις, {τὸ » .. 

μῖσος. (τὸ) ὦρεϑς ὦ 55 

᾿Εθησαύρισε - “πὶ, “Ὁ ΒΝ 

᾿Απεταμίευσε γρμλ "5" 

.-. π᾿ ἣ, μἱ , “ἢ μ . ἃ 

ὠς 9 Ομ ὦ ὃν δος Ἂ 

᾿Απόθεμα, πολεμεφόθδιον, παραϊατοι- 
θήκη ἰπρομηθειῶν, χρημάτων κι .λ.π.} 

Ἔπλασε, ἐδημιούργησε. ΒΕΣ “35 

(ὁ) Δηκτικὰς (Ἀόνψορ), 
δξεώς -- ᾿Οξώνους, 

ΚΞ 

οὐὐϑι Ἐξ “Ὁ. 

ἀγχίνους, 

Δ ποῖα ἱσπα- ἐλ} ξ εὖ 

Ἐαορτεῦ ασοδ,.,. Ὁ [9 
ω- Φ.- ΣΟ 

-᾿ - ΚἈΚ 

(ὁ) ᾿Απάγονος. -} ἰ)8. ξ 15 Φ 



{τὸ) Εἰσιτήριον, ΕῚ ἘΣ ξ5 " δ 

(ἡ) ᾿Ανάμνησις, (τὸ) ἔνθύ. και 
μιν, 

ν 

(ἡ) Ὑπόμνησις, ἐνθύμησις ον τ 

--Οὶἰ ἡ) ̓ Ιδιότης τοῦ ἄρρενος, δὰ 

(ὁ) ᾿Αρσενικός, [τὸ] ἀοσανι" μι} 

κὠν {γένου), ΜΕΙ͂ΑΡ 

. τ. ἢ 

(τὸ} 'γπόμνημα. δ ἦα 

(ὁ) Προλεχθείς, προαν
αῷβρ. 

θείς, προπβιρημένος. 

'Επυρακτῶθη᾽ Ζ - . 

(τι), ἐδὺ.- ΝῚ “ ̓ ζ δι 453 ἢ» 

νάμωσεᾳ. 

Κατέστη ἔξυπνος, ἀγχί- “τ τς 

νου, ὀξόνους, εὐφυὴς, ὅ δι ζ ὡ 

Ἐπυράκτωσείφωτιάν), τ ὅς 

-- Προσέφερξ θυσίαν, ΜΥ͂ ἷν ὅ. ᾿ 

Ὁ δὰ 

(ΠῚ ᾿Εξυπγάϑα, ἀγχίνοια, κ 3 

εὐφυΐα. 
᾿ 

(ὁ) "Ἑξυπνος, εὖ: ν᾿  κπ. 

φυής, ἀγχίνους. ἈΝ ν ξ - 

Εὐώδης (ὁ). πὶ }} "3 

(ὁ) Εὐφραϑής, εαὔγλωτ’ μετ να 
τος, εὔστροφος --ς. ὧν 5.2 . - 

ξός, αἰχμηρός. 
Εὐφπηάδεια, εὐγλώωττία - “πὴὺς μὴ 

᾿Οξότης, αἰχμηρότης. Ὁ 3 

'Εκεΐνος. 1 ξ ὀλλτ. ὅμ δλ 5 

Μετὰ ταῦτα, κατόπιν, 4“ ὃν 

ἀκολούθως, 415 να, 

Ἐν τούτοις, ὅμως, μ᾽ ὅλα ΜΙ 
ταῦτα. 4} ζ 

"Εταπεινώθη, ἐξηυτα- δι- ὅκ.1 
λίσθη, ἐξέπεσεν (ἡ- ΕΝ Ἐ 

θικῶσ), ὑπετάγη, 

"Ὑπερεπήδῃσε, διηυκό- Ξι 2 5,5 
Χύνε. μά 3 

Ἔταπείνωσᾳ, ἄμ 5 , ὥ χγκ 

ἐξηυτέλισα -α ΕΟ ΕΝ ᾿ ι5] 

'"ὙὙπέταξα, 

-οὔἰτῇ -΄ὄ θὰ 

(ἡ) Σεισοπηγὶς κν, σουσθυ: -.“ “ 
ράδα {πτηνόν} .Ὁ 5 

(τὸ Δηλητήριν ."Ὁ .ιὉ ..Ὁ. 

θανατηφ ρον, «ἰῷ ξιν Κα ἃ 

᾿ ΕΑ 2. .. 

Θάνατος ἀκαριαῖος, ωὐξϑις, 

'γπήκουσε, ΝΞ Ξ- 

ὑπετάνῃ, Εν, τ 5 
ἐπειθάρχησε. 
Ὑποτανῆ, ὑπακοή, πειθὰρ- ἽΝ 
χία, εὐπείθεια. οἷ 5, 

», ἡ 
Εὐπειθής, πριθαρχικός, ὧς “ὦ 

σι 

Δυσωδία (ἢ), »82 

Δυσώδϑης (ὁ)... 253 δ ΒΩ .»}5 

(δ) πῶγων κν, πῆς ὦ βος Ὁ 5 

μόνευσεσ τ σε σι 
Ἰεοανησοττ στ], ἡσν ο ὅτ 
ἀνέμνησε, 

Ὄρμενος εἰς ἀρσενικὸν ΕΚ 

“ὩΣ -" - ᾿Εμελέτησε, χε ΓΚ 

᾿Ενεθυμήθη. ΒΝ ἜΕΥ͂ ἌΣ ] 

Συνωμίλησε, ᾿ς κρέσος - ,ς 

συνδιελέχθη, ι: 5 τὰ ᾿ δὰ 

(ὁ) ᾿Άρρην, (τὸ) ΞΡ 
ἄρρεν, "45 55 

[ἡ) ινήμη, ἀνάμνησις, ρπ. 
μνεία. ν΄. 2 

(ὁ) Προαναφερθείς, 'φκῃ, μ᾿, προμνημονευθείς. 

Φήμη, κλέος. ἬΥΨ 5.5 

(ἡ) ᾿Ανάμνησις, ἐπέτειος “τ΄. 

-- μβΜγημόσυνον, 5 ΓΕ 

(τὰ) Μνημονικόν, μνήμη. ὃ. καῖἸὈ 
“" 



.»"» τυ ς- πε 

(τὸ) Κρῖμα, ἀμάρ' ΟΝ πῃ 
τημα, σφάλμα, -»9. 7 τὸ" Εταπεινώθῃ. βάλ ᾧ μὰ 

υ 5] , ᾿ ἔς 1 (ἦ) Ταπείνωσις,͵ 5. κὦ, αχ..} 

ἧΝ ὧν Ε τ ς - εοβοταλισμός, ἣν 3}2 5; ω 3 

ταίστης, ἔνοχος, μας κα ὀυλοπρέπεια, ὑποταγή. 
μὰ 

ἁμαρτωλός, κκῇ ᾿ [ὁ}) Ἤπιος, ἁπλοῦς, ὯΙ, ἘΝ Ἢ 23 

(ὁ) Ἔχων οὐράν. -- ἀν} Βειλίχιος, 
σὸς 4. | (δ) Ταπεινός, Ὁ: ΗΝ ὧν δ΄. ε3 

(ὁ) ομήτης. 

᾿Επῆῇγε, μετέβη 

ΛΔιεσκορπίσθη, ἐ’ 
ξηνεμίσθη. εἰ ΕΝ 

“μ᾿ Ὥ - 

Ἐπεχρόσωσα,-“Ὁ δ τ «--᾿ Ὅν ον : 

εἰσὶν ἘΡῪΣ 

"ἀπέπεμψε, ἐξα πὲ 
στειλεῖ, ἐξηφάνισε, 
᾿Ησπάσθη θρη- 
σκείαν ἢ δοξασίαν. 

“αὶ σα 

«κἀν ζ ος μα Δ 

.Ρ “ας 

-«-ἡ ὁ 

.- π᾿ 

(ἡ) Πχατίνη (μέταλλον)... ΜΒ Η͂ 

(δ) Ἀρυσὸς (μάλαμα), 

Μαλαματένιος, ΝΣ 

ΝΣ 
(ἡ) μετάβασις {πηγαιμός), ευἷὰ ̓᾿ 

ΠΝ (8) ἱλεταβαίνων, (ὁ) πηγαί ΟΝ Ἢ 

νὼν (δ) βαδίζων, 
-" 

Δοξασία φρόνημα --ἢ λοι, ξ "“- ΡΨ 

ὡ ξτιοσομοηας Ὁ) τω 
Ἐρεακαχ, λοι 35 
ἐσάστισε, 

Ἔχε ηδα, κατέ- οἷ μχ 2 Ὁ 

ἢ καληες οι ὑαλ) δ». 
(ὁ) 'Εκστατι- “..ν.} ", ᾿ 

κός, ἔκπλη. Ὁ ἢ »θν) δ 
κτος, 

εὐταλής, ὅσοι» 
λοπρεπής. 

(ἡ) Διαυκόλωυνσις, ὑπορπήδησις, ΒΕ} 

"Εψεξςε, ἐμέμφϑη, ἐπέπλη- 
ξε--- Ἐβρυχήθη (λέων). “ὦν ἐμ ΓΣ 

ΝΣ 
ῥλεμψιμαοιρία. ' ΒΝ 

ἰλεμψίμοιρος. λλχα 

(ἡ) Τιμὴ, ἀξιοπρέπεια, ὑπόληψις, "ἷ ὁ 

᾿Εμέμφθη, ἔψεξε, κα- .- «, 
τέκρινε ἐπδτίμησε. Ὁ ΩΝ Ρ̓ 

(ἡ) λομφή, . τι «ς 

ψόγος, και τ" ἀκ (0,65. ε) ἐξ 
τάκρισις, ἡ 

Συνείδησις---Προστα- - ΝΜ 

σία, ὑποχρέωσις (ἡ- 2 ὅΣ “5 
Βιυκὴ), ἐγγύησις ἀσφάλεια. 

Οἱ πρεσβεύοντες Θεὸν «βίῃ Σ᾽ " 
ἰΧριστιᾶνοί, ᾿Ἰσυϑαῖοι «.αἹ μα 
βἷς ᾿Ισλαμικιάς χῶρακτ). 

Ὑπὸ τὴν προστασίαν να τϑς ς 
τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ τὴν δι “ἡ μ 
σκέπην τοῦ (Θεοῦ, 

ΡΝ Ἧς - 

᾿Επὶ τῷ λόγῳ τῆς τιμῆς μου, 95} 3 
(ὁ) χαίρων τῆς προστασίὰς καἰ ἢ. 
τοῦ Ἰσλάμ. ῳ᾽ Ὁ 

(ὁ) ᾿Αξιόμεμπτος, 
ἀξιόκατάκμριτος, 

Ἡμάρτησε, ξ' 
πταισε, ἔσφαλε. 

ρ»ῳ . ΝΣ 

τ." ἀὰ ἢ 

ἦι ̓ς δ᾽ δὰ 



ἐὺ τ γῳ-- 

αν] 
,. 

(αἰ) Συνέπειαι, τὰ ἐπακόλουθαι, ὠν ̓ 

ΒΝ 

"Ασπιλοσ, ἀγνός, 

(τὸ) Συμπλήρωμα, 
παράρτημα, 

᾿Ελάττωμα----νπιδος, ἡ δ τὶ 
αἴσχος, 4» Γ- 3 

οὐ0 -- (4) 
Προήδρευσε, Ϊς- 15.ϑ(0ΏἁὋτ 1 
προέστῃ, ἧ- οὐ 2" οἷο 
γήθη, 

(ἡ) Κεφ αλ 
ἡ ρα ἈΝ δ .»9 5). εὐ. 
κρῳτήριον, | 

[τόὸ} Κεφάλαιον (άἀριθμ.}. Ρ οἵ υ 

ατ᾽ εὐθεῖαν, ἄνευ διαμέσου. ἰωὴ ᾿ 

(ὁ) Πράεϑρος, ἡγού: 

μένος, ἡγέτης, 
προεστῶς (δ) 

“,.3 ΡΝ 

ὦ 30 5.0 

Πρωθυπουργὸς (δ). 
(ὁ) ᾿Ηγούμενος Μονῆς, ὦ Π λιν 

(ὁ) Κοριώτερος, (δ) πρώ- .Τ 
τεύων, βασικός. ιο 

(ἡ) Προεδηβία, ἠγεσία. ἀμν υ 9 αὶ) 

"5 - (ὁ) Ὑ παταλής, ἐξηοτη. ἧς, ἐξηστη ὑμ Ὁ γα 
μένος, 

Ηὐσπλαγχνίσθη, ἠλέ: 
σε, συνεπάθῃησξ, 

(ἡ) Εὐσπλαγχνία, (τὸ) ἔλεος, σ΄ ἐν 

(ὁ) οἰκτιρμός, συμπάθεια, Ι υ} 

(ὁ) Εὔσπλαγχνος, 
οἰκτίρμων, ἐπιεικής 

“δ κε ἢ 

ἝΩ , 2,5 
με ις,5 94.) 

Εἶδε, “ν ᾿ αἵ. 

7 δῦ, 

ὧλϑ 

(τὸ) Λογικόν, (ἢ) 
νοημοσύνῃη, διάνοια. 

(ὁ) Κάτοχος, κτἠτωρ 

(ὁ) ἔχων. 

(ὁ) Κάτοχος πεσιουσίας, 

“Ετηξε, 
ἔλυωσε 
{στερεὸν εἰς ὑγρόν). 

(ὁ) Τατηγμένος (Λυωμένος), Ν εἰς 

ὧδ 5] ̓ Ξ 53 

«οἱ : δὰ 3,.5 

ΠΕ 

ἰδ γον ἐμ θα δ. 

διαλθλυμένος, --- 

(ὁ) Τῆξις, δεάλυσις 
κι πος 

ἰ(λυῶσιμον). 
ὧν 42 

(ἡ) Ὑὑπεράσπισις, ϑος 

προστασίοι---Μ αρικὰ 5.9... ἃ ὁ 45 ᾿ 

(ἀπὸ 3-10} 

Φάτνη (ἢ). » λον ογλα 

(ἡ) Γεῦσις αϊΐσθησις}, 351 .322}} 

(ὴ) Γεῦσις ἰνοστιμάδαλ ἜΒΗ 

πάνθ ς ΤΕ ΠΕΣ ΤΕΣΝ ̓ 39 

Ιλαραμένος (ὁ). ΠΝ 

διέϑωσε, μετέδωσᾳ, .} ἢ, 

ἐραδιοφ ὥνησα, ἐξξῦ- ζυΝ. ̓  Εἰ5᾽ 5" 

πέμιμββ, 

(6) Διαδεδομένος (ξακουσμένος. Δ.4}Ὁ 

(6) Περίφημος, (ὀνο-. ΘΟ “ “ 

μαστός) ξακουστός, ἘΠΈΡ 4: 

ν. 
ἀημοτικότης, 

δ: Η͂ 

(ἢ) Διάδοσις, μετάδησις “σι 

ἐκπομ πή., 1 15} 

. 

(ὁ) ᾿Ἐκφωνητής--(ὁ) Διαδιδων. . 
Προσέθηκξε πὰ “ΘΟ! “5 

βιβλίον), προσέθεσαν ὑστερόγραφον. 

(ἡ) Οὐρὰ -οἰτὸ) “Ὁ δ 
ΓΆκραν, τάλος, ΝΕ γα ω" 
ράσπενον. 



ἐὺ τατε-- 

᾿Εφυγε ἀνεχώρησε, {7..29) ζ... ἐὺ 

μύρισε, ἠσθάνθη ὍΝ 

τι διὰ τῆς ὀσμῆς. (ς3.) ξ..»! ἊΣ 

᾿Αβρίσθη (δωμάτι-" - 

ον ἐλπὴς--Κατέοτηί ς}9) εἰν ̓ τ. 

ἀνεμώϑης (ἡμέρα), ἐξετέθη εἰς ἄνεμον. 

᾿Ανεζήτησε, ἠρεύ- - 

νησε, διηρεύνη 56. ( 2.2. ) ΡΝ ΝΕ 

᾿Εϑοκίμασέ τι, ἔλαβεν. ΝΣ 

πεῖράν τινος, ἔζογι-[229) ΕΙΣ 

σε, ἐστάθμισε. 

(..9.)} ορϑ οὐ σιιρου 

"Επτέρωσέ τι, ἔθεσε πτερὰ ἢ ἐστό. 

λισε διὰ πτερῶν. 

Συνεσῶρδμσε ἀ- εἰν ἢς ς "ἢ 

γαθά, ἐπλούτι- σελ": 

σε, ἐκαλοτυχίσθῃ. 

Ἐδάμα-,. πα ΟΝ 
68, ἐξυκί » 39) ΟΝ 

μέρωσε (ζῷον} --Ἐξεγύμνασε. 
᾿Εφοβήθη, 

"" 

ἐπτοήθη, (ξ.3.) ε "ἱ ξ3. ἰ δὶ. 

Ἐπέστρεψε, ἐπα: . 
νᾶλθε. ὦ. 5282. δ. 

᾿γπεξέφυγε, ἔφυγε Δ μος 

κρυφίως, δολίως. (ξ.υ)ξ 5 ' ἐἢ. 

ἽἝΚΆΑΙνΕ πρός, ἔρρεψε πρός. (] ἐξ. 

᾿Εφώρμησε, ἐπῆλθε , 

κατὰ τινὸς. ὧρ ὩΣ 

κατέστη διαυγής. - . . 

καθαράς, γῆς (.339) 5.» ΓΕ 

“Ετερψέ τινά τι, 
ἤρεσέ τινί τι, 
ηὔφραν ὁ τιγά τι, 

αν Δ.5}}) 

᾿Επεθύμησε, ἐπό- “ 
θησε, ἐλαχτάρησε. ( (2. ) {.21! ἿΣ 

Διέμεινε ἢ παρέμϑι- ΄ 
ναν (εἰς τάπον)--- ( Κ- ) {τ ἽΣ 

᾿Επουλῴθη (πληγὴ)---Ἕκλινε, 

Ἐνκατέλειμε τόπον), “ 
ἀπεμακρύνθῃ, ον Ω. 

μὲ 

ΤᾺ 

Ὑπεκρίθῃ, πρῦσε- 
ποιήθῃ. 

"Εδειξε. 

“Ἐφηῤνησε ἦτο τῆς 
γνώμης, ἐθεῶρησε 
--Εγνωμοδότησα, 

"Εφάνη τινί τι, 

ΟἿ ἔ εἷν 

ο ἐς 

οὖν ̓ σα 

ἐῶ μῶτ: 

δὴ, ᾳ “0 

ΛΑΙΡ δ 

:Ξ : ι, 5} 

.ι55.2..5 1... 

(ἡ) Γνώμη, ἰδέα. 

Ἢ Καοινὴ γνώμη, 

(τὸ) “Ὅνπιρον ---ἰΑποὸ- 
κάλυψις, 

Ἢ Θεία Ἀποκάλυψις οὶ :͵ 

(βιβλίον). υ 9 ἔ ων τα 

(ἡ) ὙὙ ππαοκρισία, προ: ΕΝ 
σποίησις, δ οἱ μ9 ἦν 

Πνεύμων (ὁ). 

(ἢ Πινευμονία ζ(ἀσθένδια), 

Πνευμονικὸς (ὁ}. ὡ 

(ὁ) ᾿Ορατός, θεβατώς. 

ΟΣ } 
'Ὑποκριτῆς (6). «3 δ μ ͵α δὲ μ 

(ἡ) Θέα, θέαμα, ὄψις. σ᾽ ἢ 

(6) καθρέπτης, κάτο- Ὗ 

πτροὸν (τὸ). υἿ “Πα δ, κὰ 

"Ἔπηξε ἢ ἐπυκνῶθῃη “ 
ἰγάλα)--ΚΚατέστη (--.2.) 2}. «ἷν 
ὀξόναλα {γάλα), 

"Ἔθεσέ τιγὰ εἰς 
ἀμφιβολίαν, 

'Εκόπρισε [ζῶ ον), γ»ς . ΤΠ, ς 

ἐξακένωσε (κάπρον) 52.) ἘΣΣΆΚΟΣ 
᾿Εβράϑυνε, 
ἡργοτιόρη- 
σε, ἔἕκαμέ τι σιγόάισυγά, 

᾿Εκυκλοφόρησε (νό- ΟΝ 
μισμαὰ κλπ.)- -ἰχείζ 39) ς᾽ 9 
ξήτησιν (ἐμπόρευμα), διεδΆθη. 

(οὐδ 

(ὦ) οὐ ἔφυ ἐΐῃ 



ΝῊ 

(ὁ) Κερδίζων, ἐπικερθής. ἴον: " . 6:9 

᾿Ενήδρευσε, Φ 
παρεμόνευσα, “ρα Ὅρα, ἘΠΕῚ] 
ἐκαιροφιυλάκτησε, 

{τὸ] Παραμόνευμα, καιρο- Σ κα 
φυλάκτησις. υι 

(ὁ) ᾿Ενεδρεύων, πα: ΝΣ 
ραμονεύων, ωφπι.- 

᾿Εδίπλωσε τὰ πόδια . “,“...“ 
(ζῷον). ὐΝ 

(τὸ) Προάστειον, ." Ϊ Ὁ “- 
περίχωρον. οι} ξο. 

(ἢ) Μάνδρα, {τό)πε.. ἊΝ ,ις δ 
ρίφρακτον (διὰ οὐ Ὁ δὲ ὦ’ 
ξῷα), 

λω - 

Ἔδεσε, συνέδεσεα. .- Ὁ μ᾿; 

᾿Εγκατεστάθη 7," “ λ.,- 
{στρατός), ἔθε- οὐκ 3} οἷν (ἕο, Ε 

σε πόδα. 
᾿Εδέθη, συνεδέθῃη, -Β»- - πὰ 

ἐσχετίσθη. ὦ. . ὡ.. Ε 

(ἢ) Δέσις, ούνδεσις, ἢ δ. 

δέσιμον (τό). ΒΡ 
(ὁ} Ἱμὰς (κορδόνι)-- 
(ὁ} "Επίδεσμος--- μ᾽", εν. ̓ 

Δεσμός, 

Λαιμοδέτης (ὁ} 4.3} δὶ Ε 

(ἡ) Δέσμη, δέμα, 1. " 

Καλτσοδέτα. ὀϊ ΕΟ ἼΘΡΗΝ 

(Ὁ) Δένων, (ὁ) συνδέων -- 

(ὁ) Μον αχός, ἀσκητής. ων 

Ψύχραιμος (ὁ). ΟἿΑΙ δὴ) 

Σχέσις, συνάφεια, κι τς 
δρμσμός͵, σύνδεσμος, νι: ΠΕ ἜΡΕΕ 

(ὁ} Σταῦλος, Δ, ε Ὁ 

(τὸ) Σχοινίον, (ὁ) βρόχος. Η » 

-υἴσ.- ἫΝ 

Δὲν ἔπαυσε νὰ ἐργάξζη- “5. 
ται, εἰσγάσθη συνεχῶς, πλτ ὮΣ μ 

Σημαία (ἡ) (ω- γα; 
᾿Ανέθρεψε μ; ἮΝ “εὐ ἢν ὦ 
ἢ ἐμεγά- .» 2 ὦ 3 ΠΡ μ,.} 

λωσὲ τις τέκνον, 

(Ὁ) Κύριος, (ὁ) Θεός, «οὖν ἡ. ἢ ; 
“ἢ Οἰκοδεσπότης (ὁ). 

ἈΞ Υ, 
(τὸ) Γλυκόν, ΡΟ, δὶ 

ΕΝ, Φ 

“σῶς. ι ΕΥ̓ οὖ 

Πατροιὸς (ὁ) ἘΡΕΝ μ ΗΝ 

- “ἢ 

Μιητρυιὰ (ἦν. ᾧ ἶ" 

(τὸ) Μπουξοῦκι »"} ι 

(μουσ. ὄσγανον). -Ψ 
ὡππον μ 352 

Πλοίαρχος (ὁ) ὁ τλ ο 

ἯΝΝ "Ὁ 
(ὁ) Ετεροθαλὴς υἱός. 2 5 τ Δ.) 

(ἡ} ᾿Ετεροθαλής θυ» ἾΝ 

γάτηρ (ἢ) Τρυφός, “τ΄ 9 ἔα .» 

᾿Ἐθώπευσα. ΦΞὸν ἐς Ὁ 

Θωπεία (ἡλ ἘΖΕῚ 

᾿"κέρϑισε. ὯΝ ̓ ξ:- 

ΤΩΝ ΣῈ 
Τόκος (ὁ), Ἴ ο 

Τόκος ἁπλοῦς (ὁ). ἘΜΕΙ Ἔ 

Τύόκος σύνθετος (ὁ}, 

Αἰσχροκέρδεια (ἦλ υἱοῦ α- 



τ τ γι. μὴν 

4 δὶ , [ὁἜὁὲ) Δεμένοσ, σὼὺν- - - -} 
Τετράπλευρος ἐδ]. ΕΑ Ὺ Ὡ δεδεμένος (6) δ, ΠΕΣ ἃ... 

(τὸ) Τραπεξζοκιδὲς “» εὐ Ἃ δέσμιος --Σχετικός, ! ᾿ 

᾿{γεώμετρ.}. ξ νς στάθη, συνεκρατήθη-- τὸς γ7 

(ἡ; ᾿Ανοιξιάτικη ι- σιν] Ἐσήκωσε βάρη, ἀλτῆ-ὀ ὧδ ὦ 
βροχή. δι. ζ ὃ. ρᾶς--Ἔλαβεα τὸ 1,4 τινός, 

ὁ) Σταυρό- - τι . δ Εἴχετεταρταῖον ὯἾ, ΠἼκ Ὁ 

μίβος [εἴ- ὌΣ Φ 22 2.) πυρετὸν [κάθε “σ᾽ ̓άκὰρ Θνκ. 
δος κόμβου), ἀ ἡμέρας), 

. ΝΟΥ με . 1] Κατέστησέ τι τετρά- “Ὁ. 8 
Επαθε σὸγ ὅλο ἽΓ ἐλ. } ὄϊ, 2 1 γῶώναν, ἐτετραγώνισα, ὥ -1 ̓ 2: 
χυσιν, περι : 

βπλέχθη, βῦρεθη βἰς, ἀμηχανίαν 

ἀπορίαν. 

Σόγνυσις, περιπλο- 41. 99,“ “ 

κἡ, ἀμηχανία, ἀ- ΝΣ ΕΣ ἐν .) 
πορία, 

Συνκεχυμένος ἐμπερδεμένος) ω «Ὁ 

ἀμήχανος, περὶ παελαυμένος. πὶ ω" 

Ηὐξήθη, ἐμεγάλω- 5.15 
᾿ς 585, ἀνεπτύχθῃ-- 5 σὴ εἰ ς μ}}} 

Προσεβλήθη ὑπὸ ἄσθματας (ἀσθενείας) 
,"͵ν.» 

Ὡ,.}) 

᾿ “ - π᾿ εβ ΝΣ; 

φὐλνς Ἰροϑὼ 2 ξς: 5.5.1. 

Ὕψωμα, λοφίσκος. 

(ἡ) Μυριὰς 
(7Σ7ὸ χιλιάδες). 

(τὸ λΆσθμα (ἀσθένεια). 

Τοκογλυφία (ἡ). δ 3 ῖ Ε 

μὲ 

Τοκογλύφος (δ). οἷ» 

᾿Ανέθραμε, ἔθριμε, “πο ρ ῶ.- 

ἐπαιδ αγώγησε. Ὄό.σ ω ω 

᾿Εϑάνδβισε μέτοκογλυ- Ὁ -με 

Φίαν [ἐτοκογλέφησα) ϑὲν, ἐ δ᾽ - 

Ὦ «ἢ »" ᾿Ανετράφῃ, ἔτπαι- ς΄ ἂ“- ᾿ 

ΔΑΝ, φσεέρυ δαγωγήθη. 
Β Ά -. ὦ 

Ηὐξήθηῃ ἀνῆλθε (ποσόν), ᾿ ΒΒ ἢ 

(ἡ) ᾿Ανατροφή, ἀγωγή. τω 

(ἢ) Παιδαγωγικὴ -ἴν δὴ" 
ἐπιστήμη. “ἢ Γι - 

{τὸ} Τέταρτον (1,4), εἴ εν 

(τὸ) Μέγνγαρον, οἴκημα ἊΝ ." 

(μέγα). ζ5 2 Ὁ 
Κοντόχονδρος (ὦ). ἀκ) 

Τέταρτος [4].ὄ ζνι Ι; ΠΝ 8:2} 

Τέταρτον {40ν}. Ὧ 
Ὡ.» 

(ὁ) Ξηκώγων βάρῃ. δι}. 

(ὁ) Τετραμερής, τετρασύλ- ». 32 

λαβος (γρμτ᾿). τ: 
Τετράστιχα (ποιήματα). αἰρὶν 

“Ἄνοιξις (ἡ). ΝΣ, 
τὶ μτ- 

Ὃ 830ς ᾿Ισλαμικὸς μήν. ἔγυ 3:9 

Ὃ 4ος Ἰσλαμικός μήν, σ᾿ 83: 

Τέσσαράς [4). (:) 1.5.) «λα 9] 

Τεσσαράκοντα (40. (.:) ω γο 

Τετρξγῶνον [(ἀριθμοβθ) οὖ 

(τὼ Τετράγωνον (σχῆμα). Σ'-" 

Ὀρθογῶνον Ο χ αι ρῦ εν 
-ς.Μ“7᾽.."ῃ κὸ Τρκβονυς τον ᾧο, 



Γι. -οΥν -- . 

᾿Αράχνη (ἡ. Φ ξ ̓ ΕΝ Ϊ'-" 

(ἡ) ψαλμῳδία, μάλ. 7. .5π 
σιμον {τό}. ΒΝ 'ξιϑ. 

Ξ ἢ» 

Ῥάλτης (ὁ). ὠω 
, 

(τὸ} Σπάρτον φυτόν), ᾿ 
Κόμβος Ἑ .π -᾿ὦο-ἷ- Ἐ- ἢ." 

περὶ τόνε {ΕΞ . 9 ἘΞ: ᾿ 
δάκτυλον β᾿᾽ ἐνθύμισίν τινος, 
ἰΚατατρίβη ὌὮΞ «ὩΜΒ μι ᾿ "ὦ «« 

(ἐνδυμασί αὐ). ΦΟ - ἢ ἢ -- 
κΥν, ἐπάλῃωσε, ἐρρακώθη. 

(ὁ) ΚΚατατε- “ κ(ἐς- ; ἜΝ ΤΟ τριμμένος, “ ζ 22.9.0 
παλῃὸς ρακώδης. 

ἃ, ΗΝ "ὦ: Ρακένδυτος (ὁ). οἰ} ἐαλ 9 ὦ) 

᾿Ημιθανής (6). ἜΒΗ 

τίσ σ. ἐμευύτρῳ 
μεν ἐλεγείαν (νεκροῦ), ἐμοιρολόγησε. 

πονεαάθισς Γ΄. Ὡ ΕΠ» 
(ὁ) Θρῆνας, ὀλοφυρμός, ΕΣ “Ὦ 

Πλδατς βόκεας τὸς τον, 
ΟΣ ΟΕ ΑΥΤΕ 
(μοϊρολόγι). 

αι βονος το Ἴσσμου, ἐ λη ης; 
(ἡ} ᾿Αναβολή, ἐπι- ἐκ ἡ ἷ., , 
βράδυνσιο. 

ντράπη τινά, ἡ, 5 ΟΝ - 
ἐδειλίασε. τ λίυ 

(ὁ) Ράγκαμπ (ὁ 7ος ων 
μὴν τοῦ ᾿Ισλάμ. -ρυ 
τοῦ ἔτους) ἴδε : ι» ον» 

"Ἔσεισε, ἐτάραξε, ἐκλό- 2 τν 
γισε, ἔπαλε, ς..ξ. 

""Ν -. ἢ 

(ὁ} ̓ Ανατρέφων, παιδαγωγός, ῳ χα 

(δὲ ᾿ᾶν ατεθραμμένος, ἅἄ“ 
διαπαιδαγουγημένος ὦ »» 

--Μαρμελάδα (ἦ). 

Παραμάνα (ἡ). ΠΡ 

᾿Ετακτοποίησε, ἔια. ὁ "“πῪὸὦθ. “ 5 - 
ξινόμησε, ἐκαγόνισε, 

᾿Ετακτοποιήβη, ἘΠ πΦ’ 3.5-ας 

ἐταξινομήθη, 
ἐκανονίσθη. 

ὦ .» 

Προΐκυ!με, ιν 

(ὁ) Βαθμός," ““8..»- “- κα "δ κ 

ἀξίωμα, τι. τ .-» "(..0.ῦ .- εξ) “.- 

τλος. 
ὦ 5’ } ᾿ 

ΜΜΑισθὸς (ὁ). --- μὶ 3 -«"} 

(ἡ) Τακτοποίησις, τάξι- ὅ- 

νόμησις, κατάταξις, ἈΠ} 

[(ὁ) Τακτοποιημένος, κΚεκα- τ ; 
νονισμένος. ---» 

(ἡ) Στρωμνὴ 
.} “ -.“-τὸ-» 

(στρῶμα. .-Ψ .»»- Δ 

᾿Αγριόχοιρος (δ). ἐ. ε ω) 
, 

"Ἐκλεισε(ϑύραν) πολ κ .“- 

κν, ἐσφάλισε. ζ΄" ") ξσξ9 
Ἔπαθε σύγχυ- Δ΄ 1.- - ων 

σιν ὁ ὁμιλητής ΡΝ 5: ξ. . 

[ἔπαθε γλωσσοδέτην). 

(ἡ) Πύλη, μεγάλη θύρα. “ ̓ 
"Εξζησεν ἐν ἀνέσαι. τὴς - 

αὐημέρησε, 5. 69 

(ὁ) Εὔφορος (τόπος), «1 “ κι. 

πλήρης ἀγαθῶν, δὶ» “ξ ζ. 

᾿Επέρραψε (ἔνϑυμ αἵ, .ἈὉ ,τς 
ἐπιδιῶρθωσε ἐμπᾶά. ὦ «; μωυ 
Ασα, 

ΓΝ ΙΝ 

ἝΨαλλᾳ. ΕΜ ομρυ 
.Ε “"--: 

(ἡ) Σειρά, (ἡ) καλὴ διευθέτησις, 5 . 



ΟΣ ππΛΥΑς- δι 

᾿Επέστρειβε, ἐπανῆλθε, " “- ᾿Εσεἰσθη, ἐταράχθη, ἐ -.“5. ὥς Ἵ 

ἐπανέκαμια. δ - ὦ 2 κλονίσθη, ἐσκίρτησα. ΣΝ “"" ω οἱ 

Ἐπανήρχισε (ξανἀρχισε), {τὸ} Ξείσιμον, τάραξις, με ΑΝ - 

ἐπανῆλθε εἷς τι, ὐϊξ. 1 κλονισμός, κραϑασμός. ζ΄ 39.5.0 

. Διάσεισις ἐγκε- , ᾿ ἢ 
ΑἈπέσχε. υβ ὃ- ̓ τ καλου, δὰ δ εἰὲ9! 
Ἐπέστρειμ τι “ Ἴ ι Ἐβάρυνα, ἔκλινε .» «Ὁ 

(ἔδωσεν ὁπι- ζ 7 7 ἔτ δ: {(πλάστινε) --- ὝπΕΡΙ- τ δ στο 
σῳ), ἐπανέφερε, ἐγθρισέ τὶ, σχυσε, ἐπεκράτησε---[ΚΚατέστη σοβα- 

"Ἢ λαγξε, ἐξήλεγξε, ἐ- ..), ἽἼ ρός, 

τανεῦχορ!νν Ἔλα. ΟΊ στ ξας κοι ἢ σατο ςος σ᾿ ἐπα: νέλαβε ἰμαϑήματα,. λόγισε βάρος. 

᾿"Επανέκτησε -- ἐξ κ Ν ς ἜΣ Ξ 1 διὰ τῆς χειρός), ἐιθλιοεια τῷ ἊΝ 
᾿Ανεκάλεσε, “«-΄ " - »- »- 

τ. -δ- ᾿ ᾿Επροτίμησᾳ. ἐν ς ῃ ᾧ Ξ . 

Εἶπε τὴν φράσιν : “285 ᾿ὶὶ μος κα 
πα ".- ς οἰ σῦς ξχιεξὶ 

᾿ »"» ἂν Φ . μι 
Ὑπεχώρησε, ὦ- πὶ Ζ ΄ι. {|- Ὑπερίσχυ: ις Ε τσ, 

πισθοδβόμησε, δ πε Ω "1 σε ΝΟ άτησε Ὁ ζ' 

ἀπαῶν ως νος ΔΑ αατα αι ον ας 2 
νοδος. ΓΞ. ζ . ἐπικράτησις, έν 

σις 
᾿Απάντησις ἐπιστο- ι-- προτιμῇ 

-- .. 9 ἈΒῈ " ὁ) "Υπερισχόων, ἐπικρατῶν Ι λῆς --Βροχὴ συνεχής,ζ ἢ - τ δ ῳ Α ΟΣ καρ τα, το Πιθανός. ἐπ. 

Ἦχὼ (ὃ). φΦ, - Ζ 9 (ὁ) Προτιμότερας---Πιθα- “Ἶ 

--- “ «- ὦ β 

Ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ. σαεσῦΣ νῶώτερος (ὃ). . 
παν 1 (δὴ Προτίμησις---ἰΠΠπιθανό- εὐ 

᾿Ἀταβισμός (ὁ}, ἀςκ»- .) τῆς (ἡ}. τ; " 

«Ἐΐς τὸν ἀγύριστον». “5. μῷ ω] Ἴαμβος (ὁ). ν΄ Ν 

᾿Αναδρομικός, σοῦ (ὃ) Ρυπαρότης, ἀκαθαρσία, ΟΣ ̓  ΐ 
ΓΝ . ἃ ᾿ , 

᾿Οπιγθοδρομικότῃς. ἀκααο) | (τὸ) Ἰαμβικὸν ποίημα. ὠνῆο 

-- κᾳ(Ὦ ᾷ 

, " (ἡ) Ρυπαρό- 
Επαναφηρά (ἦ). ξἰς- ἢ  π ἀμκα- τις Ὑυκ π 35:9 

(ἢ) ᾿Επανάκτησις.--- μι που { θαρσία, μιαρότης, ᾿Ανάκλησις (ἦ). ζ- “ ΤΊ (δὴ) ΡῬυπαρός, ἀκάθαρτος, ΄ 

(ἡ) Ὑποχώρησις, ὀπιῦθο- δὶ 2. | βρωμερός. μπ 

δρόμησις, ἀναδέπλωσις, δ΄ 7 [μέτρον πρὸς μέτρησιν βά- 
(ὁ) Λαρυγγισμὸς (εἰς τὴν 
μουσυκήν), ἐπῳδός. εὐ 

μ᾿ 
θους φρέατος, θαλάσσῃς), .  πΠΑ. 

καθετὴρ (ὦ). 



- 

λέβης (ὁ}. ὧ- Ι» ξ πο 

Αὐτοσχέδιος (λόγορ), Μη κ 

᾿Ελιθοβόλησε. τσ ἊΣ 

Εἴκασε, δα. δε ἣ 

(ὁ) Λιθοβολισμός --- 
(ἡ) Εἰκασία. --π ̓. 

(ὁ) ΜΜετεωρολονικὸς λίθος, Ὁ} 

διάττων, (ἀστήρ). ἔ »Ἂ . 

ΥΦΙ 

(ὁ) ᾿Επιτύμβιος λίθος. Ὡ ΓᾺ ξ ἘΞ ΕἸ 

(ὁ} ᾿Επικατάρατος, 
κατηραμένας, 59 

Λιθοβολημένος (ὁ). 

Κοράλιον {τό}. ὌΡΗ 3 

ἬΛλπισε, προσεδόκησε “ 
(προσδοκῶ)--Παρε- πος ἡ.» 
κάλεσε, ἐξῃτήσατο ἐξελιπάρησε, 

"Ηλπισὲ τι, ἯΝ Ξε" . ὩΣ; 
προσέδοξε, ἘΙΕΥΕ Υ ὐν᾽ 
ἀνέμενε.--Παρεκάλεσςα, ἱκέτευσα, 

(τὰ) Σημαῖον, τόπος, ἀντ ἢς τας" μέρος, 
(ἡ} "Ελπίς, προσδοκία, - 
παράκλησις ἫΝ ἐν 

(ὁ) "Ελπίξων, προσδοκῶν --- | 
Παράκαλῶν, ς- 

Ηὐρύνϑθη (τόπος), ὁ Π’ “- ᾿ 
ἐφάρδυνε (άμετ, } Ὡοσ' Ὅὴῦ 

Ηὔρυνεα, κα- Ἵ 

τέστησέ τι -»υ ΠΗ ᾿ ΣῪΝ 

εὐρύχωρον. 

᾿Εδεξιώϑῃ, εἶπε: ὥ «- 

«καλῶς ὥρισεο», αἰ κυσιν 

᾿ (ὁ) Εὐρύς, εὐὑρύ- - ΓΝ 

χώρου, ἀνοικτός, πΡ-.) 

(ὁ) ᾿Ανοικτόκαρδοςσ, -» κ»κ- 

ἐλευθέριος: σα ἧς»... 

Εὐρυχωρία (ἦ}. ἃ; ἵρ- γ9 -.-»}) 

"Ἔσεισε, διέσεισε, ἐ- 

δ" 

. 
"Οπισθοϑρομικός, Ν 

Βιβλιογραφία -- ι -ν 

Πρασφυγή. εξ. 
: 

(δ) ᾿Ελεγκτής. δεν 

(ὁ) ἜἜλεγχος͵ ἐξέλεγξις, υ τ’ 
ἐπαν αθεώρησις -᾽πα- ἩΝΩΏ 

νάληψιο-- (μαθημάτων). 

τάραξε, ἐκλόνισε, 

ΓἜτραμε, ἐ- 
κλογίσθη, «ἡ κἔγος β ἡνς στ 

ἐταμάχθη, ἐφρικίασα. 

Συνετάραξε ἐξεφό- . 57 ᾿ α 

βισε (διαδίδων τϑεῦυ- «ἘΠῚ» ἐμὴν Ν 

δεῖς ἢ τερατώδεις διαδόσει). 

(ὁ) Σεισμός, κλο- 

γισμός, (ἢ) τρε- 
μοῦλα, φρικίασις. 

- Υτ Ἔ ... 

ὠλ«ιξ 2 Δ -ς.) 

ἀπρπρσονν οὐτὶή εὶς ἢ 
σιαστικὴ διάδοσις, 
Ἐπεζο πόρῃσε, ἐβά- σὺν ; - 

"σὲ μὲ ἄνδρα [γυνί). στ σφ τεῦ 
ᾧ νανρι -Ν ΤΣ ὠἷς ΒΥ ΕΣ 

(ὁ) Ποῦς (πόδ). (5 ΠΣ 

(τὸ). Σμῆνος ἀκρίδων. ΒΡ ω" ωπο 

(βαδίζον Τπσιξόπισῦ 
(ἡ) Γλὺ στρίδα ἰφυτόν). 1...) 

(ἡ) ̓ Ανϑρικὴ ἧλι- . ἢ κα 
κία, ἀνδρικότης. -» »»ὺ 
Αὐτοσκαδίασις, λόγος μι κ 
ἢ ὁμιλία ἀπροσχέδιος, ὌΝ 

Ἔκ τοῦ προχείρου, ΡΩΝ 

προχείρως, 



ἐΞ πγλτ ιρ) 

Ἐξήτησεν οἵτ΄ να΄ τ ἢ σε. 
ΩΝ οὐδ 
(τὸ) ἜἜλεσς, οἶκτας (δ), ἀ,»"}) 

(ἡ) ᾿Οθόνη (κηδείας). "ν ἀ»} ἁὁρίω., 

(ὁ) ᾿Ελεήμων, οἰκτίρμων. .5.9 οἷ 

δ μένοθευυ,ς (συυχον .»ὺ 

.«-͵. ἐφ ΒΟΥ, φ}. 

Ἤχεσε (διὰ χειρομύλου). 

Χειρόμυλος (6). εἰρ- “᾿: πὰ " 

Μυλόπετρα (ἦ). δ “7, 

- τς ιν 

Πτηγὸν μυθολογικόν. «»-». “α Ἐ" 

Εὐθήνηνα, κατέστη ι ἢ,“ 

αὐθηνός ἰφτηνός). να ον 

Εὐθήνηνε, Ἶ κα 
κατέστη- ογαθ ) ρα γο ως.) 

σέ τι πὐθηνόν. 
Ὁ “ 

'"Επέτρεψε, ἔδωσεν ἄδειαν. ἃ μῶν) 

᾿Εθεώρησέ τι εὐθηνόν-- 

᾿Εζήτησεν ἄδειαν. 

(ὁ) Εὐθηνός--Μια- 
λακός. ωπ- λα. 

(ἡ} Εὐθήνεια (φτήνεια). ΠΡ ΟΝ 

προ ἀπ 5,32 

"Αδεια [ἡ}. “ὩὭὩΝ μᾶς } 

Κατέστη ὁ πα λῇ, λα 

μελῳδικὴ (φωνή). τ Ε ᾿ ᾿ . 

᾿Επῶασᾳ (ὄρνις). ὡὧρ “ ἷ, [Ὁ] 

Ετραγούθησε μελωδικῶς, ὅσ. "7 

ὁ) Γὺψ (Αἴγο- 5. “πα 

πτιαιῆ, (δ α- ἘΝ ς- 7.99 0
 

ραωνικὴ ὄρνις). 

Εὐρύχωρας 

τρύχωρος τῆ γι σῦς ἀτυσο 
κτὸς τόπος. 

Δεξίωσις (εὐπρόσδεκτος), οὖν 

Δεξίωσις (ἦ). -- 

Καλῶς ὥρισες, ὡς 

εὖ παρέστης. 

"Ἔπλυνξ. 

᾿Αποχωρητήριον, Ὺλθ:’-ἶ ̓  ξυν» 

δ) Ἐκλεκτὸς οἷν ἡ 5 ὦ. (ὖς ς 1 

δα νέκταρ. ὀὁσ ρ Φ.» 

᾿Ανεχῶ- ς,ὅ τ (μ᾽ “5 ““ 

ρησε, 7.72 ΡΝ 
ματεν ἀστευσᾷ, μετώκησε, μετέστη. 

᾿Απήλασέ τινα, ἐξε- ὧν " εν, Σ 
δίωξέ τινὰ (τόπου 

Ιλατέφερε λογαριασμὸν. οὐδ: . 

ἀ "σ- 
(τὸ) Σάγμα (σαμάρι) ἀκ... εν ; 

καμήλου-- Αποσκευ" 

αἱ (ταξειδιώτου), 

(ἡ) Ὁ Ἔκορομῆ, ταξεῖ- 1, Ξ Ἵ πρ 
» 

 αδημητικός {(πολὺ»" "« 

τἀξειδος). νν 2.2 ὈΙΡΘῚ 

(ὁ) μετανάστης, ταξειθδιώῶ- 

της -- (ὁ) Μεταστάς. 
ἦς Ξ 

(τὸ} Ταξεῖδι, ἀν αχῶ- - ΄ 

ρησις, μετανάστευσις. ΝΣ “.». 

"Απέλασις---κ"Λεταφυρὰ 

(λογαρ.). 
ταξείδιον μιᾶς 

ἡμέρας---Στά’ 5 

διον, φάσις, σταθμός, 

᾿Ηλέησα, ὥκτειρε. 

Ὁ Θεὸς νὰ τὰν συγχῶ: ἦς 

ρήσῃ, νὰ τὸν ἐλεήσῃ. ὧ! ἂν ᾿ 

Ηὐσπλανγχνί 
στῶ ανχνις ς στ δ

. σον Κ΄. 

θη οἴκτον διά τινα, 



δ; -- Ἐ}-- 

᾿Επέστρεψέ τι, ἀντα- τι 
πέδωκε-“---Α πέκρουσα, ΕΣ "52. 

᾿Απήντησε---Ανεσκεούασε, Ρ᾽ 5. 
» 

᾿Επανέλαάβε. 55. {5 ΜῈ 

᾿Εδίστασε, ἔσχεν : “ΠΟ 2 
ἐνδοιασμούς, (3.9 ̓ κἦν ἐν 32); 

᾿Εσύχνασε (εἰς τόπον} ΗΣ δ᾿ 52} 

᾿Ανεδιπλώθηίστρα:- “ἀρ ἢ πὸ 
τὸς κλπ.) πισθο- δ τ Δ, δ 
χώρησε--Απεστάτησε. 

᾿Απεστάτῃησα, ἀ- . δ᾽ πϑ, Ὁ 
πεσκίρτησε (δόγ. ἈΠ ὧν Ὁ " 
ματος). 

Ὥ κα 

᾿Επανῆλθε, ἐπέστρεψε, ὠϊ 

᾿Επανέκτησε, ΄“Ξσχν 

(ἡ) ᾿Αντα πόδοσις --. , ΕΝ 
᾿Επιστροφή--Από. 22.2.2. 

κρούσις ---' Απάντησις. 
ὃ " -" 

ἐμὰ} ΝΒ 

ἧς 5. 

55) 
ΒΜ Ὶ 
ΠῚ 

459 

᾿Αντίδρασις (ἡ), 

Εἰς ἀπάντησιν, 

Πίτυρον {τό 

(ἡ) ̓ Εξωμοσία, ἀποστασία, 

Ἡχὼ (ἢ). (τ, μα ὃ ΕΣ 

Οἱ πόλεμοι τοῦ Ἰσλάμ .3 “ἢ 
διὰ τοὺς ἀποστάτας, ὅ“ (12.- 

᾿Αναδίπλωσις, ὑποχώρησις, οἷν Ν 

(ἡ) ᾿Αποστασία, ἀρνη- πιὰ." 
σιθρησκεῖα. ωΡ ΠΡ 

(ἡ) ̓ Επαναφορά, μετα- ." 
τροφὴ (ἀποστάτου). οἱ οἱ ἢ 

(ἢ) ᾿Ανάκτησις, ἔπαν ἀκτη- 5, Ρ 

σις--᾿Απαίτησις. οἷ ̓ ὸ ̓  

(ὁ) Δισταγμός, ἐνδοιασμὸς - ΝΥΝ 
Σύχνασμα, φοίτησις. 

(ὁ) ᾿Απαλός, τρυφδ- , 4 - 

ρός, μελῳδικός, ἩΝΣ Κ. 

Μάρμαρον (τό). 

μελῳδία (ἡ). 

"Ἔκθλιψις, ἀφαίρεσις 

γράμματος (γρμτ.,). 

ΕΝ 

᾿Εχαλαρώθη, ἐχαυνώθη, ἐμαλ άκῶσε, 

Κατέστη ἄνετος ἡ..." “ . 

(ζωή), πον ω ον 
᾿Εχαλάρωσε, ἀμαλά- . -- 

κωσᾷ [μδτ.} ἜΦΙΓ υἦ- 

᾿Εχαλαρώθη, 
“ἜΝ 

ἐμαλάκωσε. ΜΝ ω 0 

"Εχαλαρώθη, ἡτόνισε, .Ἰδοοὔὅ .-: 

ἠργοπόρησε, ἠμέλησε δ ἰλτς Ἔα 
δ΄ « ᾿ " 

᾿Απέσχε, ἀπεμακρώνθη. ΨΥ 

(ἡ) Ανεσις, κὐημερία, εὐπορία, ρ΄ 

(ὁ) Χαλαρός, χαῦνος, ὁ. “ “.“.2 
μαλακός, ᾿..99 -- Ε 

(ἡ) Χαλαρό- 
της, χαυνό" ἈΕῚ Ν᾿ ΓΩΣ 5.3." 2 

της, μαλακότης, ἀμέλεια, 
(ἡ) ΧἈαλάῤω- - 

, 5 

σις, χαύνον ἰ ΩΤ εἰ ")
» εἷο- ἡ 

σις, ἀτονία. 
εἰ 

(ὁ) Χαλαρός͵ ἄτογος, βραδύς, δ 1" 

"Εστήριξε, ἜΝ 
ἐστύλωσα. Ἢ "9 ΕΣ 30 

Κατέστῃ κακός, “1Ἄ“Ἔ[νι σ,}ὲὸῸ 

ἐξηχρειώθη. ΚΕ χε 5. 

Διέπραξα κακόν, 
διέφθειρε---'᾿ Εστύ- 

λώσαᾳ, 

ἀφοῦ. ΠΗ͂Σ 

(6) Κακός, ἀχρεῖος, Ἀν 3 διεὶς ΒΕ 

(ἡ) Κακία, ἀχρειότης. 



ἣν ΒΕ ΝΙΝ 

"Εξηκολούθησε, -. » 5 “-ν 

διήρκεσε {(πυρα: (“ἢ οἷ; 32. 090 
τὸς καὶ Αι πι, παρετάθῃ. 

Β .»: 

(ἡ) Πρόσχωσις, ἐπιχωμάτωσις. 6.3. 

“Εκλώσᾳ, ἔνήσΕ ἰνήθω)-- .} κ πὰς 

'Ἐρρογχάλισε (γάτα. “9... 59. 

.ι Ὁ νιν ἃ 
[ἡ) Ἀαιρὶς κν, μανίκι, ΟἿ8 ἶ ἃ Δ) 

“Ἄτρακτος (ἰρόκα), ΟΣ 2. κα 

Εὐρπῖα αἴθουσα, οἰ. ε 5. 

ἴδηι ἑἀπωλέν νω 95. ὙΕΕ 

εὐ ύκνηοε ΓΕ ΕΥ ΤΥΥ 

ΟΝ .“ Σ ἡγιου λει 53 
μανδύαν. 

(ὃ) ΜΛλανδύάας, ἔνδυμα, ΠΕ οἱ : ξ 5». 

(ἡ) Ἔνδυσις, ἐπένθϑυσις, ἈΝΌΝ 

Ἐμγόλεον οόρος Ὁ Λ ν, τ 
ψηχάλα (ἡ). ΕἸ 

Ἐρεζιλούθν ΛΊ ὕϑα εὐ 50 
ἀρμεζίλεψα. 5 Ὸ}ὋἪ 5 Ὅγεῦθο 
δ δαοος, Ὑϑο.ς δ» 50 
ξηυτελισμένος κν, ρεξίλῃς. 

(δ) ᾿Εξευτελισμὸς κν.- ριζιλίκι, Αἰ 5 Ε 

(τὸ) ᾿Ελάττωμα--- ε}.“ “-π 

᾿Αχρειότης, χυ- ω δ. ζ. ἀ.3 . 
δαιότης, 

ζ, ἜΝ 
᾿Επροξένησα συμφοράν, ν ᾿ ἘΠ 

Ἐφ, ΟὙ0 
Ἢ λάττωσμ, 
ὠλιγόσταυσε, 

δἰ» 

Ἱ "11 νασιο, ἔπα- Β.-- " « 

δ Σύχνο ὶ Δι» σοὶδ 

᾿Αντήχησις [ἡ)}. ἐφ αἱ “5 ̓  

(ἡ) Μβετάκλησις, ἀναίρεσις, ΕΥ ΙΝ 

σὰ «ἡ 

᾿Αμετάκλητος (ὁ). ὁ. 5 .» » 

[ὁ) ᾿Αποστάτης, ἄἀρντρ , Πα κϑ } 

σίθρησκος. ἐγο σι 

(ὁ) ᾿Επεστραμμένος {γυρι- “ 
σμένος), ἀπορριπτέος. δα 

ὁ} ἃ ν " τω (ὁ} Διστακτικάς, ἀναπο “5 Κα 
Φάσιστος. 

[τὸ] ἱΛέγα χρονι- 
κὸν διάστημα. 

᾿Ισοπέϑωσε (γν, τῃ 5“ “- 

διὰ κοπάνου). σὶρ» »ω ἰῳ»5. 

(ὁ) ΙΚζόπανος (δι᾽ ἰσὸ- 
πέδωσιν γαιῶν. 

᾿Απῶώθησε, ἀπέκρου. 
σε, ἀνεχαίτισα. 

“Ὁ --- 

σ᾽ σ.". 

" -- Γ 

υὐἱϑοο ω" 

εὐγξο 
᾿Απωθήθῃ, ἀπεκρού. “5 ΒΝ 

σθη, ἀνεχαιτίσθη. ζ΄ Ὁ »} 

(ἡ) λάσπη, βόρ- ἐϊ 5.9. ζ᾽σ, )κ ἊΣ ̓ 
βορος (6). 

᾿Ηκολούθησα, συ νη- δ . 1 ο ΝΣ 

κσολούθησε--Ζυνῖ- «} »»έῳ» 3). 

παῦσα, 

Ἦσαν συνῶνυ- 
μοι [αἱ λέξεις). 

[ὁ] Γλουτός, {τὰ) 
καπούλια {ζώσου). 

μὰ 5] ἀν ἐς ὁ 5)» 

λεταγενέστερος (ὁ). δ]. "). Ζ᾽ ἘΞ ΧΝ 
"" Ναὶ 

"-"" 

(ὁ) "Ἔφεδρος--- Ἐφεδρεία (ἡ). “50 
.32.1.1.αὶ 

Σωνώνυμία (ἢ). ω- ον 

. - 2 
Συνῶνυμος (ὁ). .-" οἰλω 

Προσέχωσε (ἔφραξε λάκ- 
κῶμα, λίμνην κιλπὸθ.. ζ3- 05. 



1 

“ων ΕΝ 

[τὸ Κατακάθισμα, ἀμούρ- (ἡ) Συμφορά, “ ." π΄, 7, τς, μ΄. 

γα, ἴζημα, ὑπαστάθμῃ-- --ὦ δυστύχημα (τό). “ΡΡΩ ΔΊΊτΩ.2 

Στάσιμος, {μαθητής), “Ἐξηντλήθη, ἀπέ- κδς 
(τὸ} Θέατρον, (ἡ) σκη- ὁ“ “ ᾽ Καμβ, Γ 2. 2. 

νῇ (θεάτρου). ζ- πὴ Ὁ: 7 
᾿Εσταθεροποιήθη, τς ἐν, 1 (ὦ) Ἐξάντλησις, κόπωσις, 3}. 

κατέστη ἀδιάσει- ΒΝ, 21, , 
στος, ἀκλόνητος. ον Ἐξηντλημένος (ὁ). τ}. 

(ὁ) Σταθαρόςσ, ἀδιάσειστος, . Ἐνὲ ᾽ν; . ΚῊ 

ἀκλόνητος, δ πηξε “2. 
ΒΞ“ ὰ Ὁ 

Σταθερότης (ἡ). ξ55. ᾿Εστίλβωσ, ἐλείανε. 2...» “0 

. ὅς ,π3 2 

Σταθεροποίησις (ἦ). ξτο (ὦ) Ὄρυζα (ρύξι). 90 

(ὁ) Καρπός {χειρόζς). ἐϊωο τὰ. 

Κατέστῃ λυ. οὐ μν, ι ᾳἤ 
σίκομος {κΕ: 

ΠΟΥ ΝΕ 

φαλήλ 
᾿Αλληλονρά- 
ῷησε, ἐκρά: 
γήῆσε ἀλληλογραφίαν, , 

"Ἔστειλε, ἀπέστειλε. ἐμῶν ᾿ ἐμ ΟἹ 

᾿Επεξετάβη εἰς ᾿ 1 τ 

τὸν λόγον, κ᾿ 5. ῳ Κων) 

(τὸ} ᾿Ελαφρὰν ἢ ΠΝ (βά’ 

δισμα)---(ἡ; Δυτή κόμη. αν 

Σιγά-- σιγά. ΕΝ ὧρ 

(ἡ) Πραγματεία, .“᾿ “ -1} Ὁ 

διατριβή--- Ἐπι- ω ΝΣ Ἃ ἘΝ : 
στολή--᾿Αποστολή-Διάγγελμα. 

(ὁ) ̓ Απόστολος, ἀγγε- 
λιαφόρος, ἀπεσταλ" ΤΩΝ 208 εἰς - 
μένος, 

(ἡ) ̓ Αποστολὴ (ἐπιστολῆς κἈπ.}. ὐω ἡ 

(ἡ) ᾿Αποστολή, ἱερᾶπο- ω 
ατολῇ. ΠΕ ἢ 

Ἁ 

᾿Αποστολεύς (ὁ). μα] .. ι΄» » 

Ν 
᾿Απεσταλμένος (δ} μρ» 

τὰ Παραλήπτης (δὰ 

(ἡ) Στρόφιγξ (εῖδος βίδας). 5.) 

Παρεχώρῃησε, ἀπέ- 
νειμε, ἐχάρισε, ἔ- 

ὅωσε, ἐχορήγησε, 
“Επορίσθη, αὖρε 
πόρον ζξωῆς, 

᾿Εζήτησε τά 
πρὸς τὸ ζῇν, 

(ὁ) Πόρος (ξωῆς), 
[τὸ μέσον (συν- 
τηρήσεως} 

[ὁὺ) ᾿Απονέμων (ἀγα: 

θά), (ὁ) ϑοτήρ, (6) 
Θεός, χορηγός. 

«Ὁ 

ἽΝ ΕΝ 

ἘΕΒ ΕΝ 

ἄμμο ὦ λον] 

ΠΙΕΕῚ Ζα οὖν 

ἀν ἢ) 

(δ) Καλότυχος, εὐτυχής, Ὅν» 

“Ἔδεσε (δέμα) κν. ἀμπά- ὅ," ω αν 
λάρε, συνεσκεύσισε, ἴ 5: [:- 

[τὸ] Δέμα, δευμίς, π΄ ΜΝ 
δέσμη. ἘΡΩ͂Ν ξ "; 
᾿Εσοβαρσοποιήθη, -.3 : ΝΜ 
συνετίσθη. ω ΜΕ οἷ . . ). 

(ἡ) Σοβαρότης, σώνοσις. ἬΝ 

Σοβαρός, σογνετός. κ5. ᾿᾽ 

Κατεκάθισε ἰδιάλυμα ᾿ “ 
ὑγροῦ)-- Αἰοροίφόν, ἐττα αὐτο Ε 
ἔμεινε στάσιμος (μαθητής), 



οἱ, 

ἢ 
᾿ : 

᾿Ηνκυροβόλῃησε, ι5΄.. ὐ κο" γ᾽ 

(ὁ} ̓ Ηγκυροβολημένος - 

--Σταθερός, ἀκίνητος ᾿ -}" ς οὖ» 

(ἡ ᾿Αγκουροβόλησις 
Φἔλ φ4ὰὰ-ς- 

κν. ἄραγμα. ᾿ΕΝ ον 

᾿Αγκυροβολία (ἡ). ΕΝ ) 

-- ΗΝ 

᾿Αγκυρα (ἢ). ων» 'ξ. 5 

᾿Αγκυροβόλιον (τὸ). οὐχ Φο “ 

Διθλίσθη, 
κυ Ϊ “ ! “ει 

ἐφιλτραρίσθη το 25 5 .π 9 

διηθήθη (ὕδωρ) -- “όρωσε (σῶμα). 

Διύλισε, ἐφίλτραρε--ὀὀ “5 7 ῷ - 

Κατέστησε ὑποιψὴ χ.Σ ᾿ ΜΝ 

Φιον, . 

Κατεστη ὑπο ληδιϑς ει τι έ, 
“Ἐσυναχώθη. 

᾿ --- 3. δ5..- 

ἐν ύλισις φιλιράρισμα. ὀ ζ΄ Ὁ 

δος τϑδος ς}ς οὐν 
ΣΝ ΩΝ, ον 
᾿Ενηλικιώθῃη. 

Καθωδήγησε, ὡδή- 
γησε, ὑπέδειξα, 

ἐχειρα γώγησε, 

λεύθη----ἩἩκολσύβησε τὴν εὐθεῖαν. 

ἰ(τὸ}) Λογικὸν --αἰ) Ἐὐθύτης, 5. 
σύνεσις, ὡριμότης (ἡλικίας), Δ... 

᾿Ενηλικιότης (ἡ). 

(ὁ} ᾿Ενήλικου ---ἰἀ) ᾿Δὰ- ἭΝ 
κολουθῶν τὴν εὖθεϊ- κ 
ἄν, συνετός, εὐθύς (ὁ), 

[τὸ] κάρδαμον (φυτόν)- Λογικόν, οἷν 

-γύςε.-- 

(ὁ) ᾿Ανταποκριτής--- 
μα» ᾿Αλληλογράφος. 

(ὁ) ᾿Ιδιαίτερος ἀντα- , 

ποκριτήῆς. 
ωρὰ μων ἱ γ8 

᾿Αλληλογραφία (ἢ). ἽΝ 

᾿Ιχνογρἄάφησε, ἐζω- ἝΞ ΝΗ 

γράφισε, ἐσχεδίασα. κ.- 4: 
» 

Περιέγραιμ, ἐσχεδιαγράφησε. 4 κ . 

Προκχείρισε, Ἐχειροτόνησε, ὦ 89) μπῇ 5 

Σ χέδιον, ἰχνογράφῃς “ “" 

μα, ἰχνογραφία, τε ρ ’- 
ξωγραφία--Δικαίωμα, δασμός. ᾿ 

“09 (ἡ) Ζωγραφικὴ τέχνῃ. 

(τὸ) Δικαίωμα ἐγγραφῆς. ...-3 ΝΣ 

᾿Επίσημος (δ). ἜΣ 

"Ἐπισήμως. ὥ : 

᾿Αναπίσημος (ὁ). ἘΝ .) Ὁ ἘΡ 

Ἢμιεπίσημος (ὁ). οαὖ0υ ἩΘΡΟΝΝΝ 

(ὁ) Ζωγράφος, σχεδιαστής, ιὖ, 

ἱἰχναγράφους. ΝΣ 

Χειροτονίαι (ἡ). ὑω) 

(ὁ) Ζωγραφιστός, σχεδιαστὸς, »"» 

Διάταγμα, καἰ “ εκ ο 

Ἔχ αλίνωσεν 5ῸἜἘ1ὦἢἃὠ..ἢ ͵, - 

ἵλπον. συλθο τώ -ηο 
᾿ ι Ἶ ΕΠ Ρ.- - 

Χαλινὰς (6). ὠ  τν »} ἕ ωπον. 

᾿Εσταθερο- 
ποιήθη, Κατ" ,“““" ων ἄ ϑν 

στη ἀκίνητος--- Ἠγκυροβόλῃησε 

κν. ἄραξε. 

'"Εμειοδότησε. .,αβ 30Δὶ ἀρ ΘΗΝ 



ΡΣ" --ὄ ἰτὸ.. "κῃ! 

, , πε 1 | (ἡ) αθοδήγησις, ᾿ Νω ." 
Εϑωροδοκήθη. ιν ἐ ι2: ." ὁδηγία, χαιρα- ἘΠᾺΕ κ ̓ ὯΝ ἰὼ οἷ 

᾿Εζήτησε δωρο- . τ ὌΝ γώγησις, 
δϑοκίαν, τ τ ον (ὁ) “Οϑηγός, καθοδϑηγητής, αὐ 

"δ. τ χειροεγωγός, - 
(ἡ) Δωροδόκησις, δωροδοκία, ὦ . ιυριι Φ ὦ 

κ} πον | ἜἘρράντισα, ἐψέκασει. οὐ χόιυ (ἡ} Δωροδοκίαί τὸ - 
διθόμενον δῶρον). (σ᾽ 2» ξ ᾽»" - 
Παροτήρησε ἱματὰ ΄ 

προσοχῆς), κατώ- αὐσ σρλο δ. 
πτευσα-- [Π] ἀρεμόγευσα, 

'Ενήδρευσε, πα- τς ὥς 
ρεμόνγευσξ, πα- τ Δ ϑσο 
ρυφύλαξε, 

Παρατήρησις, κατπτευσις. ΠΨ.Ε 

(τὸ) “ὑπόλοιπον λαγαρια- “ 
σμοῦ (ἔμπορ. λόγιστ.), 2.) 
(τό Παραμάνευμα, δ “Α 
παραφύλαξις. μεν 

(τὸ ᾿Αστεροσκσ- " “- 
πεῖον---ἈΙΑἸ κοπιὰ ἡ... . “-,ν " 

Παρατηρητήρι - . 
ον (τὸ). Δ. δὶ ἡ πα "ὦ . 

Παρεμόνευσε, »ὼ ἠϊ ΧἹ 

'Εστοίβασε, “κ᾽; ἬΝ 

᾿Εμολύβϑδωσε, να; ἐ Ψῃ 

Στοίβαγμα (τά}, ν ἐσ 

Μόλυβδός (ὁ). “ἰοῦ 

ἀμουβονφρ μοῦ, 
βιολυβόνερον {τό}. οδίο΄ γ1τς 

(ἡ) Σφαῖρα (τὸ βόλι). ὡ»᾽) 

Μολύβδωσις (ἢ). δον 

Στοιβαγμένος (ὁ}, δον Ζ 

(τὸ) Ράντισμα, ι}8- 

κασμὸς (6).-Σκά- 
ψι {τὸ}, 

(τὸ) Ποτιστήρι-  π 
ον, ραντιστήρι- “ὦ .» 2 1 2" . 
ον, ψεκαστήρ (δὁ}---ἰ Αὐγιαστήρα (ἢ), 

Αυδραλιοβόλον {τό], οὐνῶν 54 

᾿Απερ- “ . -᾿ “Ως. } .- 

ρόφη: » κ͵ὶ 8 σὰ ῦ 
σε κν, σιγόπι, ἐρρόφησει. 

(ἡ) Ρόφησις, ἀ- 

Ν 
ων δ 

ἘΠ . Αἰ λ΄, 
πορρόφησις. 

᾿Εξεσφεγνδόνησέ ,,ε ω ιπ 
τι, ἑξῃκόντισέ τι. φπθσα.) 

ἱζατέστη κομιμός, ἈΚ ὃς }μ- 

χαρίεις, εὐκίνητος. 

(ἡ) ᾿Εκσφενϑδόνησις͵ ἐκτίναξις, “᾿. "," 
βολῇ, ιϑ-ο 0 

Κομψότης, δὐκινησία, Ω διοννθτς, ὠκνησινις, τὴ, 
(ὁ) Κομψός, εὐκίνητος, εὔ- . δ΄ 
σῶμος, χαριτῶ μένας, ωππ. 
᾿Εσφράγισ (διὰ ».," “,." 
σφραγίδος). πέρου 

"Ἔκαμε τὸ σημεῖον ῷ 
τοῦ Σταυροῦ «τὶ αἱ οὐ 

"Ἕζησε παρασι: .ὦ τ 
τικῶς, εἰς βάρος ὅτε. »! ὧν Ε 

ἄλλων, 

(ὁ) Παράσυτος -- ᾿, ἢ, 
Φιλοδώρῃμα {τ6), .-". 

Φεγγίτης ἅ), το. δ 
᾿Εϑωροδόκησε. μῶ γι ι΄, « χὰ)» 



-) -- ὄἰὐὰ.-- 8.2) 

ὀς (ὁ). (5,9 ΕΡ 2. ] Διεκόσμησε, ἐπλού- -αλ τσ 
Θηλασμός (ὁ) ζ' ὶ - μεσα--Διὔφανε, ' "ξ 2. 

Θηλαστικὸς (6). ὡ 7 || (ὁ) Πεποικιλμένος, διακθκο- ὥ τ, 

“ σμημένο λουμιστὸ 
(τὸ) Θηλάξζον (βρέφος) . “ πρρνος ἔτ πον ς). 

κν, βυζανιάρικο, Ξ Τ κόστρωσε, ω, ἢ “᾿᾽ ΕΙΣ λ..») 

(ἡ) Θηλάζουσα (μήτηρ). ξ- 5. ᾿| (ὁ) Λιθόστρωσις, πλακόστρω- 
πον σις. ἜΓΕΡΗ υ 

Τροφὸς (ἢ). " "Ω (ἡ) ᾿Ακρίβεια, στερεότης. φἰ»΄. 

Ἱκανοποιήθη--ἰυνής τ 

νεσε, συγκατένευσα, ι95.2. Ὡτ0 (τὸ) Λιθόστρωτον, πεξζοδρό- . « 

συγκατετέθη, ἐδέχθη, ἀπεδέχθη, πα- μιον-- Ἀποβάθρα (ἡ) -- -2. 

ρεδέχθη, Εὐηρεστήθη. Στεροός, ἀκριβής. 

᾿'Εγένετο εὐάρε- δ ΓΙ 5. Ἀν Ἑστερεώθη.--" Εσοβα- λ- 

(ἡ) Στερεότης, σταθερότης « “ 

ο- »}} ἈΝ “.᾿ ν ἐφ “-ΙΞοβαρότης ἀξιοπρέπεια. ἕω -} 

'Εζήτησεν ἢ ἠθέλησε νὰ εὐαρεστήσῃ (ὁ) Στερεόσ, σταθερόο --- ὧν») 

τινά. 

Ξὐηρέστησε, ἱκανο- ,. 5} 

ποίησε, ἥρεσ. φ.ῳ᾿-: 

(ἡ) Ξυγκατά" - 

θεσις, συναί- δωρ ντ ὐ οσΣυ 
νασις, εὐκχρέσκεια, ἀποδοχή. 

ἈΡῈ 

ΕΣ, 

(ἡ) Εὐαρέσκειαι, ἱκανοποίησις, 

(ὁ) Ἱκανοποιημένος, .1..Ὁ ᾿ 

εὐηραστημένος,-- δι )" ξ ὦ 

(ὁ) Συναινῶν, δεχόμενος, 

Ζωὴ Βὐάρεστος, κα - 
νοποιητική, ἄνετος. “οὶ γἀλολο 

Ἵκανοποίη- ΝΣ νΌΠπΟΙ Ψῃᾳ{Ψ{0ΆᾺΡ ιυ»υἱ 1 1 

Συμβιβασμύς(ὁ} “ΜῈ 

(ὁ) Ἱκανοποιητικός, εὐάρε’ “ωλἌ 

στος,͵ ἀραστός, δακτός, ῳ 
ΠΣ »» »"» 

Ὑ γράνθη, ἐδροσίσθη,---Ρ “1 - ᾿ 

“Ὕγρανε, ἐδρόσισα, Ξι ὥχ « 

ἐμούσκεψα. -ὰ ᾿ .«») 

(ὁ) "υγγρός, 
δροσερός, “τ΄ ὖρυ. ξ “Ὁ 2} μυ 

χλῳωρός, 

Σοβαρόὸς, ἀξιοπρεπής, 

Σίελος (ὁ), 

Ἔθραμυσε, ἐκοπάνισο. ζ-»- ί σ΄. ω 

"Ἔθραυσε-- Ὑπετάγη,. 
συνεμορφώθη. δι οἱ ξ--»- . 

᾿Απένειμεν ἢ παρεχώρῃσε 
εὐτελῆ ποσότητα, 

Ε 

ΠΝ 

(ἡ) ᾿Ασήμαντος .ποὌὁὌσὍὁ σι ιν 

δόσις, εὐτελς “τ 9... 

χορήγηοις. 
.. 

(ἡ) Ὑποταγή, συμμόρφωσις, δ». 

᾿μωλώπισε, . ἡ.“ δ, ΙΝ 

ἔθραυσα, - συ σον 

Μώλωψ (ὁ). ἀν" 

(ὁ) Μωλωπισμέ- 

γος, ταθραυσμέ- ωσ»» ν 2 δρ» Ε 

νος, 

᾿ἘΕἘθήλασε (νήπιον), τῳ ̓ ῦ 

ἘΘήλ 
τη γήκιοῦ) δ ἡ το 



ων 

ἢ) άρκη [ἰχθύς κν. μουδιά- 5. 
Νὰ ἀπο ὲ ἱροῦ 

(ἡ) ̓Ανθηρότης, ἀκ- 2.2 5 
μή, ἀνάπτυξις, ζ." . ες Ἵ 

ἬΚμασα, ξ "Ὁ ιξσο 

Ἔτρεμε {ἐτρε- . 
μοὐλιασεὶ, ἐρ- υἱοῦ ΠΤ υϑξ ) 
ρίγησε (εἶχα ρῖγος"}. 

(τὐ}) Ρῖγος, τρε- 

μοῦλα (ἡ), οὐ ἡ: 

Τρεμουλιαστὸς (6), 

Ν σα ΣΝ Ἔσρισε, διέσεισε, 

Συνεστρά- Ἅα α ἜΝ 
φη (ἐστρου- ΠΡ. λας ΒΝ, 1: } 

φίχθη), ἐσπαρτάρησε, ἐσφάδασε, 

"Ὄχλος, ἀποβράσμα- 

τὰ (τῆς Κοινωνίας!, ἕ:; “ὦ,2. 

Ἔρρευσεν αἷμα (μύ: 
της), ἤνοιξεν ἡ μὐτη προ ᾿ ἜΤ ΨΙ 
τινός. 

(ἡ) Αἰμορραγία μύτης. 

(ὁἃ} Στέφανος ἐέϊκ Δ 
κλάδων). πο 
Κατέστη ἀπερίσκε- »-5 “- 

πτος, ὡμίλησεν ει, ίςσου 
ἐπιπόλαια. 

Προσέβαλέε : μου. .-» 

τινα (ἥλιο μου} ὠσίν.) 
ἔπαθεν ἡλίασιν. 

(ἡ) ᾿Ηλίασις (ἀσθένεια). ὠμῷ 

(ἢ) ᾿Επιπολαιότης, ἐλα- ΜΝ 
φρότης, ἀπερισκεφψία. ΡΥ 2 5.) 
᾿Επιπόλαιος͵ ἃ ι΄ ς 4 κἢ 

ϑους, ἐλαφρός. ΠΟ ΎΑ 

᾿Εβόσκησε (ζῷον) “"- -“»ν 
᾿Εποίμανε (λαὰν), τσ 
ἐκυβέρνησα, 

᾿Ετήρησε (νόμον κλπ.) ᾿ 
-- Ὑπελόγισέ τιναι δὶ ᾿ ΜΕ 
ἔλαβεν ὑπ' ὄψιν. 

-οΥὟΎ - 
--Ὁ 

δ ῦ 

(ἡ) Πρασινάδα, χλόη. “᾽ν ν᾽; 

.()}»7; 

ἀμ» -" 

(ὁ}Αν αψυκτικός, δροσιστικός, ν᾿ 

“ὥριμοι χουρμάδες, 

'γγρασία (ἠ). 

(τὰ) ᾿Αναψυκτικά, δροσι-. ᾿ Ἢ ἡ 
στικά. ἘΠΟΝ ΟΝ 

(τὸ) Ρότολον (μο- ᾿͵ὉὉ 9.4. ὦ 

νὰς βάρους), Αἰ: “νυ “κα υ 
τρα (ἡ). 
Περιέπλεξέ τινὰ {ἐμπέρ-. ἡ ἮΝ 

δεψ8).--“ρριψέ τινα εἰς ΩΣ, ̓ Ἂ» . 
λάσπην 

Περιεπλάκηῃ {ἐμ- 
περϑεύθη)-ξυ: ρσ ᾿ μπῦ 
νεκρούσθη, ἐξώκειλεν [πλοῖον )), 

(ὁ) Κυματοθραύστης, -“ὉΌ ΤΩ 
μόλας. Ἵ κἰν Ἐς" 

δ. 5 ““ὦἮ,. - 

ὡνρ Ρ; 
᾿Ὡμίλησεν ξένην γλῷα.- 
σαν, ἀκατάληπτον, 

αὖ υ Γλῶσσα ξένη, ἀκατανόητος. 

᾿Ετρόμαξε Ϊ 3. 
τινα, κα- - ἥκω ΠῚ σοῦ 

τετρόμαξε, ἐφόβιεσε, 
»" " 

᾿Ετρόμαξε, ἔφρικίασα. «καῇ .- ίς των κἱ 

(ὁ) Τρόμος, φρίκῃ. «ἰαὶ οἷ; ΚΟ ΟῚ 
(6) Τρομαερός, τρομα- , 
κτικός, ΡῈ «οἰκο τ» 

᾿Εβρόντῃησε. αὐρὺν " ἘῸΝ 

Ἡπείλησε, ἐτρό. ᾿ ΝΠ Ξ ̓Ξ 
μαξε. Ρ ὦ γί γὰρ 

“Εφριξε ἐτράμα- 5 κα 
ξε, ἔτρεμδ. λα ἡ κα Β' 

» - ἃ. 

Βροντὴ [ἢ]. 2 μ- 5 ζ ὦ ) 

(6} Τρόμος, ρῖγος (τό). ἜΝ, 



ὗ - Τὰ -' 

(ὁ) ᾿Επιϑυμητός, ποθητάσς ᾿. .δν 

περιζήτητος. Ἄθς 

πΆνετος (ὃ). ΔΘ ) 

"Ἄναεσις {ἢ}. ὃ οἶς .9 ΚΕΡῚ . 

Ζῇ ἐν ἀνέσει, Αρ)κβ λα 

Πήττα (ἡ). “Ὁ ἢ : ξ-ρ γε -Αῷ)» 

ΓΥ »-) “ ᾿Ηνάγκασε, ἐξη- 
νάνκασε, ὑπε- 

γρξωσα. 

᾿Ἐξαναγκασμός (ὁ). οἰ 2 ῥ-5. 

ΠΙαρά, ἢ ᾿ 5, ὦ ἂς 

παρ᾽ οὐ δὴ Σοῦ Ἢ 

ὅτι, παρ᾽ ὅλον, ἂν καί. 

᾿Αναγκαστικῶς, παρὰ τὴν .. -Ὁ “ 

θέλησιν. 5 ᾿ Ν . 

"Ἤφρισα, αὐ») “ἦ, ἐν ἐξ γε ον 

ἔκαμεν 
ἀφρὸν (γάλα κλπ.) 

Ἤφρισε ἐκ θυ- ΐ κς ς, Δ ἡ 
μοῦ, ἀφηνίασε, - ΣΝ “9 ον ὁ 

μκατέστηῃ μανιώδης, 
“5. 

[ὁ} ᾿Αφρός, σρὺ.- ΝΣ δ Ε΄ 2 

δ» δ; 
412; 

ἰὼ 

᾿Εκαρύκωσε {ἔνδυμα), ἐπι- ἧς οι, 
διῶρθωσε κν. ἐμπάλωσε, ὃν 

Προσώρμισε (πλοίαρχος ἫΝ Ι΄, 

᾿Αφρώϑης (ὃ). 

{τὸ} μούγκρισμα, βέλασμα 

(ὁ) Φλύαρος, γλωσσᾷᾶς. 

πλοῖον), 

“υνδιέλλαξε, εἰρήνευσα. ὡς ε 5 

Συνεχάρη ἢ ηὐχήθη “ἡ 
(ἀνδρόγυνον) λέγων ἐμ υἱ' οὐ 
τὰ κάτωθι : 

ωῳὴ 

Ἔδωσε “5 “ "ἃ 5 4 
προσο- πρδονοι σον τρο] 
χήν, ἤκουσε, 
Διήγειρε τὴν 
προσοσχῆν τινος. 

Ἐβόσκησε “ . 
ωμ-" ρῳ ι »" ̓ Φᾧ Ρ̓ (ζῷον), ἔφα- 

(ἡ) Φορβή, βοσκή, 
νομῇ. 

-" ΒΥ ι 1 

γε βοσκήῆν. 

ΝΣ 
(ἡ) Αἰγίς, προστασία -- μι 
Ὑ πηκοότης (ἡ). ζο - 

(ὁ) "γπήκοος͵ (δὴ ὑπὸ . . 

προστασίαν. αἰ τ 
ν ᾿Σ -“ -- 

Ποιμενικός (ὁ), ἘΙΡΕ (5 

(ὁ) ὙὙπήκοος, προστο 1.1.“ “ὦ «ὦ 

τευόμεανοσ, ὑπήκοοι ἰς - οζ Ἄνρ. 

(οἱ). 

(ὁ) Ποιμήν, βοσκός, “. 
γομδύς, δἰρ .. ξ δ). 

Β , ΝΡ "ἃ 

ἣν ἀμὼν ὧν κοὶ ξὶ». ΣΝ, ." 
βάδι (τὸ). 

Ό ο 
(ὁ) Ποιμαινόμεανος, βόσκων, - ἢ 

(ὁ) Τηρητής, προσεκτικὸς, ᾿ 
Ὥμαφυλάττων, δ» ΞῚ 

(ἡ) Τήρησις, προσοχή, διαφύ- ΝΜ ᾿ 
λαξις-ΟὙ πόλημψις, ἐκτίμησις, δ» 
σεβασμός. 

Ἔκ σεβασμοῦ, πρὸς χάριν ἤῚ ὦ 
τινός. 

᾿Επεθύμησε, ἐπά- 
θησε. 

.- 

᾿ - . -Ὁῷ 

'Επροτίμησα. Δι «νῷ ̓  

“Εκαμέ τιγὰ νὰ ᾿ ᾿ς ἂς 

ἐπιθυμήσῃ, «οῷ ΦΓΌΨ ἔκ . 

(ἦ) ᾿Επιθυμία, ἀρέσκεια, "παν σ᾿ 

(ὁ) ᾿Επιθυμῶν, ποθῶν, 



ὩΣ 

-- “Ὁ «ὦ “ἢ 

(δ) ᾿Αρνη: οὐ να 8). ΝΕ τῆς, ἀπο- 
στάτης. 

Αἵρεσις ἐν τῷ νι 
Ἰσλάμ, ἡ τῶν οὐ.» 2: 
᾿Αποστατῶν, λειποτακτῶν, 

ων αὶ σα. 

- 1) 

᾿Απαρριμμένος. 

δως 
Φανατισμὸς (6). ον 

" - } 

Φανατικός, (ὁ). ι Δ, μτὰ 

Α, ἃ 

σε 
ΕΥῈ 

κατέστη ἐξέχων, ἀνῆλ' 
θεν (ἀξιῶματα)--Ελε- 
πτύνθη. 

ὝΨψωσβ, ἀνύϊωσε, 
ἤγειρε, ἐσήκωσα. 

“ὙὙπέβαλε, δ᾿; δ . 

Ὑπέβαλεν ἔκθεσιν, Ἰνὰ δ᾽: . 

Ἤγειρε δίκην. “ρα κ 3.9 

Ἔθεσεν λέξιν εἰς να: “ " 
μάστ, πτῶσιν (γρμτ). ΝΙΝ εἷ. -} 
Ἔθεσεν εἰς τὸ τέλος τοῦ 

ρήμ. (.) ἢ (0) εἰς 5 κα- ΞΕ ὅ. 
τοαλήξεις ἐνατῶτος (γρμτ), 

᾿Ανυψώθη, ἠγέρθη, 
ἀνῆλθε, ἀνεβιβά- 

τῶ εξ 

σθη. 

“Ὑψμῶώσεν ἑαυτόν, “ 9.απ 
ἀπηξίωσεαν, ἐπήρθη. ὡΡ 8). ὙΣ) 
Συνηγόρησε, ἡγό- ΟΝ ΕΝ δὶ. ῥ ρευσᾷ, 

(ἡ) “ὕψωσις, ἀνύ. δον, 
ψώσις, ἔγερσις, εἰ :» " 8.3. 

ἀἄναβίβασις, ὑψωμός (ὁ). 
(ἡ) ᾿Ονομαστικὴ πτῶσις 
(γρμτ,) Οριστικὴ (ρήμ.). 

᾿Απόκρεω (ἦ). 

(ὁ) “Ὑψηλός, ἐξέχων--- ΝΕ 
λεπτός, ἀδόνατος, ΣΡ 

“ΞΡ ὦ 

ΣΕ 11. 

τγ4.. 

᾿Αρμονίαν ἢ ὍὉμό- ἐν δι, εἾιΣ 
νοιᾶν καὶ τακνο. ὦν, βῷ 
γονίαν. 

(ἡ) ᾿Οσμόνοια, ἁρμονία, “Ψ 
συμφωνία, ἐσ π 

(ὁ) αρυκωτῆς, ἐμβαλωματής. ΛΕ 

[ἰτὸ) ᾿Αγκυροβόλι 
ὃν, λιμὴν, ὅρμος, 

᾿Απέπεμψε, ἀπέλυ- 
σε----Εθραυσε, ἔ- 
σπασε, ἐθρυμμάτισξ, 

δ) άςς Ὁ, 5 

.ἃ “πα 

Θ᾽ θΑ 

[ἡ) ᾿Απάλυσις, ἀποπομπή. 

(τὸ) Λβίψανον (ἀνθρώποι)). οὖ 

ΛΆβδεια πρὸς διαμετακόμι- 
σιν (ἐμπορεύματος) 

(ὁ) ᾿Αποβεβλημμένας, παθ ὃΟῪὃΌἔ ." 
μένος {ἐργασίας κἈὶκ.}. 

Ὑπεστήριξέ τινα, 
ἐβοήθησε, παρέσχε συ ΠΝ 0.5. 

ἀρωγήν. 
(ἡ) Βοήθαιει, ἀρωγή, κι ’ ," 

᾿ ὑποστήριξις, 
ΠΝ "ἡ . ες... 

(τὸ) Στήριγμα, ΞΟ 
ὑποστήριγμα. ΕῚ 25 .ὦ} ̓ 

ᾧ, ἃ ᾿ 
᾿Αντιβασιλεύς (6). “5... ει 39} 

Ὃ Τίγρης καὶ ὁ Εὐφρά- - ΝΣ 

της (ποταμοί), Οὐδ ἢ 

᾿Επίδεσμος (ὁ). Σ᾽ σὰ) 

" - 
᾿Επταρόγισε {πτηνόν), 

ἐκίνησε τιτέρυγας, ὦ κδν ὁ αν 

᾿Ελάκτισε, ἐκλῶ- ᾿. με» 

ατησᾷ, μὰς τἔρμου 

ἰτὸ)] Λάκτίσμα, κλω- ὁ 5. στον 

τσιά. ὲ ,μ- νὸν ἀἁ ωμὸ . 

ΓΙτυάριον (τὸ. ἜΗΝ .} 

᾿Απέρριψέ πὶ, ἀπε. ᾿ ἌἜ 5 . πεν 

ποιήθη, ἠρνήθητι. ἐσ. 
(ἡ) ᾿Αποποίησις͵ ἀ' ᾿ .» ᾿ 

πόρριψις, ἄρνησις. ωδὸυ " δ . 5.8} 



ΜΙ καξις- 

(ὁ) Συνημμένος, ἐσώκλει- κιο 
Πστος, 

ι.-ἢ 

“ἢ Ν 

Συνημμένως, ἐσωκλειστῶς Δ 

᾿Ακουμπισμένος -Ο-᾿ Αποχω:- .0.:5 2 

ρητήριον. - 

᾿Εβάδισεν ἐπιδεικτικός, -ς 

ἐκόμπασε, ΠΕ ΕΒ 
“ὦ "π᾿ «τὰ οἱ 

4. ΧΆ (2 

οὐαὶ ὦ 

Εὐημέρησε, ἔξη’ 
σεν ἐν ἀνέσει. 

Κατέστη ἄνετος 

(ζωή). δν 

᾿Εψυχαγώγησε. αὐ κτλ} 

(ἠ] ΓἌνεσις, σὐη" 
«Κ χω “δι, μ 

μερία, ἀνα θεάλυ 
ΠΝ ΞΕ 

᾿Εκαρύώκωσε, 71“." " » 

ἐμπάλωσε. 9. εἶ) ἐ 48.» 

Παρετήρησε, πῶώπτευ:" 
σε παρηκολούθησα. 

᾿Ελογόκρινε ---- πιῶ" 
πτεισε, ἐπετῆρησε, 
ἤλευξε, ἐξήλεγξε, 

Παρεφύλαξε, πάαρε- εἷ 
μόνευσε--᾿Ανέμεινδ, «αὐ λν ὗ ΘΕ 

Ἀ.. Ὁ ΡΝ 

-«Ξ δις..20 

μὰ ἡ τς δ; 

(ὁ} Λαιμός, τράχηλος. κοῦ 2 ΘΜΘῚ . 

(ἡ) Λογοκρισία 
-- (ἢ) ᾿Επιτήρη- ἘΞ κου 
σις, ἐποπταία, ἔλεγχος, ἐξέλαγξις. 

(6) Λογοκρυτής--- κα 2 ων 
(ἃ) ̓ Επιτηρητής, τ Ἀν 95. 

ἐπόπτης, φύλαξ, ἐλεγκτής. 

τ 

(ἡ, Παραφύλαξις---Ανα- ὡ. αὶ 

μονή (ἡ). “Ὁ: 
(τὸ) Παρατηρητὴ - ΡῈ 

βίον, σκοπιά (ἡ). «δὶ "ΚΕ. - » 

Τηλεσκόπιον {τό), ς κ γ9 

πλάγιασε, ἐκοιμή- κι κῳ 

θη---Ἐπώασε (ὄρνις) -ὩωΝ 

--Εσταμάτησε {κίνησις), κατέπεσε, 

εἰμ 

Τίτλος διὰ τοὺς . , 
κατόχους τοῦ ἜΣ εἰδι -» 
παρασήμου τοῦ Μοχάμετ ᾿Αλυ. 

(τὸ) γψος -- Ὑψωμός, " 
ὅψωσις, εἰ] 

(ἡ) ᾿Αλαζαονεία, ἀπαξίω' σιν 

σις, ἔπαρσις. .» 

(ἡ) Συνηγορία, κω τ 2 

ἀγόρευσις. {- κου» 

(ὁ) Ὑψωμένος, ἀνυψωμέ- ας 

νος--Οατάστασις ὀνομα- ζ» -" 

στικῆς πτώσεως (γρμτ.). 
.-ὐ 

᾿Ὑφηλὸς (ὁ) δ: 
(ὁ) ᾿Επηρμένος, ὥπερο- ΞΞῸς 94 

πτικός. δ᾽ 59 

"Ἔλαμψε--᾽ Επτερύγι-. ἁ. Φ᾿,- 

σα {πτηνόν)--Ανοι- - » ΠΝ 

γόκλεισε (ὀφθαλμός), ᾿ 
,.} ΤΟΝ 

Ράφι (τό). “28 “Ὁ 

᾿Εφίλευσα, .. 
ἐκαλοπε- Φ3.99 ὁϑυο ὅϑ. ΤΕῚ Ε 
μι ποιήθη, ἔδειξα πρασήνειαν, καλω- 
σύνην. 

Ξυνώδυσᾳ, ἐσυντρό- . ᾿ς 

φευσε, Γ ὁ κεφ 

Συνῆψε, ἐπισυνῆ- 5. μὴ αὶ 

πὶ, ἐσώκλεισα, ποι Ὁ.» ...5 οἱ 

"κού σε, ἔστη: . τ . 5 

οἴχθηο, ὶ ὠμός»... ΕἸ 

᾿Εσυντμόφευσε (ὁ εἷς 
τὸν ἄλλον), συνὼ- δ. ἂν ὐϑ! 
δοιπόρησε. 

(ἡ Καλωσύνη, εὐμένεια, α, 
φίλευσις, συμπόνια, .-3 :} 

[ἡ)} Συντροφία, σΊΜμ .πι}} ὌΡῚ Ή" 

γοδεία. “Φ᾿..ξ 25} 

(ἡ) Σύμφυσις (ἀνατ.}). οω: ἱ 

(ὁ) Συνοδός, .« : ὁ. , [τ “- 
σύντροφος, ὅθι 2 (ὦ : Ἐ}5 2 
συμπαραστάτης, φίλος. 

᾿Αγκῶν (ὃ). .ὶ ἐέ.ς δε 



.γ68-- ΚΤᾺ] 

πο" 

29 

(ἡ) μωρία, ἠλιθιότης, ἀνσησία, ἀρ 2 

(δ) “Ἔβδομος οὐρανός, 

(τὸ) Σταρέωμα-- τ 
ἪἮλιθϑιος, βλάξ, οἷς πῶ. 

ἀνόητος, 

(ὁ} ᾿Εμβαλωμένους (μπαλω- ὥ..2 

μένος. ΖΦ.» 

(6) Ἑμβαλωματής ἰμπαλω- -ιΞἊ 

ματής). δ“ 
᾿Ελαπτύνθῃ, κατέστη ἁ, {.- 
λεπτός, ψιλός, τρυφε- ΦᾺ 3. 

ρός---ΜΝΚατέστη ἀνδράποδον, σκλάβος. 

Ηὐσπὰ αγχνίσθη, Ν 
ἠσθάνθη οἶκτον, ἡ 3,29 ἿΝ ὧν 

συμπόνιαν, 

᾿Ελέπτυνε, ω- Κι των 

κατέστη. ΓΙ Ἐν 

σέ τι λεπτόν, ψιλόν, ἀδῴνατον. 

᾿Εξηνδραπόδισεα, “- 
ἐσκλάβωσε, 9 ἑ “2 ΚὡἽ} 

᾿Ελεπτύνθη. ΠΡΚῚΝ ι ὅδε 

(ἡ) Περγαμηνή---Φύλ- - -" 
λον χάρτου--Χελώ- “22. ὅ0 
νη (μεγάλη), ᾿ 

(ἡ) ᾿Εξανδραποδισμός, σκλαβιά. ῳ. 

(ἢ) Λεπτότης, τρυφερότης, ἁβρο- ζ; 

φροσόνη, ἀπαλότῃς, εὐαισθησία, ““ .) 

Ἰμβμῶμ! Αεπτόν, μ.- “ 

πῆττα, δ. ).: ς 9}. 

(ὁ} Λεπτός, ψιλός -τἰὰν- - 

δράποδον͵ σκλάβος -- ὌΙΣ ξ ΚΕΝ . 

᾿Αβρόφρων, τρυφερός, ἁπαλός. 

Εὐαίσθητοὸς (ὐ}). γιὰ τὸ 

(ὁ) Πτωχός, ἐνϑθεής. ἐμὲ ῳ “τ 

Δουλέμπορος (ὁ). ιν" 2 “ 

Δαουλεμπορία (ἡ), ὧδ ὃ Μο 

"απὸ ΒΡ -. ὃ Κ 

Δ ϑν ὁ Ὁ γ]} Ἔκοιμισέ τινὰ, 

(τὸ) Πλάγιασμα, κοῖς - ἢ . ἢ 

μισμα, κοίμησις. 535. 5 ̓ ᾽ 

(ὁ) Κσιμισμένος, πλαγιασμένος.ἀ-5} 

Κρεββάτι (τὺ, «Ὁ, ,ὅ Ὁ 39 Ψ 

"ὁ 
'γὑπνωτικόν (τό). Δ 

“Ανέμιξέξ τι {μ5θ᾽ ὌΝ 

ὁδαῖοῦσοονᾳ θὰ όσθυ 
᾿Εδϑάκρυσε (ὁ- . ὄν πὴ μεν 

φθαλμόρ), ἘΝ ΕΝ 

ἦτο βουρκωμένος-- Ελαμψε, 

᾿Επλούμισε, ,Ὁ ων πος 

ἐποίκιλα. μι ρ.».-5.}) 

(ὁγξτικτός͵ 417 δ. ἢ μῷ » 

πλουμι- ων“. ἘΎ 053) ως, β] 

στός, παρδαλός, 
Ἐ,. ἃ “πὶ κα τα 

᾿Εχόρδυσε, ἘΓΕ  ΕῚΝ 

Χορός (ὁ). ,α.3 Ἵ 

Χορευτής (6). υϑ 9 ωρῶν 

βρῶ 

οαδὶ " - ξ ουδὲ ,5 

πα 

"Ἔκκρεμές {τό}. 

Τόπος χοροῦ, 

ΜΚατέστιξέ τι, ἐποί- 
κιλε (διὰ στιγμῶν). 

(Δ) »π ἱκμτός , 
Β,...» ᾿ “ὦ 

κατάστι- 2" εἰ Ὁ ω 2,» ἐκ9 ἡ 

Κα'νς; παρδαλός, 

(ἢ) Λεοπάρδαλις (ζῷον). ΒΕ ΒΗ 5 

᾿Εμπάλωσε, Ἄ.ᾳΨᾳ. μον 

ἐκαρύκωσε, 8. δ. "8. 

Κατέστη βλάξ, 3.8 ΜΕ 

μωρύς. 2.1. 2.9 

(τὸ) "Εμβάλωμα μπά- ον ὍΝ 
λωμα-- Σημείωμα δ. “ζ πον, 

(πρόχειρον)--Εἶδος ἀραβικῆς γραφῆς. 



ΓΙ “ἢ 

(τὸ Καραβάνι, 
.«᾿ - ΡΝ 

οἰ ...3 μ. .} 
πομπή (ἦ). 

ϑροδοα απο τα" 
(Ὁ) ᾿Αναβολεὺς (στ΄-ὀ ᾿τ 

ριγμὰ ποδῶν ὡς ες τ 2. ---Ὁ. 

(ἡ) ᾿Ανάβασις (ἀνέβασμα), ον δ 
πον ἈΆ 

ΟΝ 
ἵππευσις (καβαλίκευμα). 

᾿Αγώγι (τό). 

(ὁ) ᾿Αναβά- πι -“} 

της, να τ.)
 ΠΕΣ 

Διάπκραξις [ἣλ οἷ ἢ 

(ἡ) Σύνθασις, συγαρμολόγῃη: . 

σις, σύστασις, παρασκευὴ, ἜΕΥ .΄᾽ 

(τὸ) Πλοῖον -- οὐδ “π Ἐν 

ΜΜϑεταγωγικόν, 

ἀλγλισδα βαρ στο στον γόνι (τὸ). 
»» ΡΝ: 

δα ΜΕ». Σύνθετος, συγικείμανος--- 

Παρασκαύασμα, τ 

ὙὙποξύγιον (τόλ.--Ὁ ᾿γέ. ει» 

ἩἩδράνησε, ἀκινητόοποι- τ: ς 

ἤθη, ἐλίμνασα (ὕδωρλ «ἢ ἘΠΕ 

(ὁ) ̓ Αδρανής, ἀκίνητος στάσιμος, Υ ; 

5.5} ΩΝ (τὰ) Στάσιμα ὅδατα, 
λιμνάζοντα. 

(ἡ) Στασιμότης, ἀδράνεια, ᾿ 
ἀκινησία. »»ὅ. . 

᾿Ἐνέπηξε, ἐστ. ῸΡῸΟΡΞΜν’΄ ς΄ μι“ 

ρέωσα. 55 9 Εν ἘΞ 

Συνεκέντρωσα (εἷς κέν. “’. “ς- 

τρον.) Ρ εἰς ». ἜΒΗ 

Ἔστηρίχθη, “κα 

ἀκούμπησε. ὠρ -" Δ. Ε᾿ 
{|| ξ δὶ ᾿ 

Συνεκεντρώθη, ΓΕΥ͂ 9 μὴ 

(τὸ) Στήριγμα, ΝΜ “- κ- 

στύλος, "ἘΠ : ΝΣ γι) 

᾿Ακούμπισμα {τό}. 21 ἡ 

-λεγ-- ὁ τἷν 

Ἔθεσεν ἀριθμούς, Ὡμ κ’ Ἀν ΒΡ" 

ἀριθμολόγησε, ἡ- ἡ 70)’ Ὁ. 

ρίθμησε, 

(ὦ κΑριθμός ἰνού- εδ᾽ , ἘΞ» 

ΝᾺ ̓Αριθμολόγησις, ἄρι[θ- δ 

(δ) "᾿Αριθμολογημένος, ἦριθ᾽ “δ᾽ 
ΕΝ στ οὐ ὁ στ! ΕΣ 

σθη, προώδαυσα. 

Ιλεταχειρίσθη μαγρί- λον 

αν {μαγικὴν τέχνην). ϑο ἐω3. 

“π͵ ἢ ἨΙ νὰ 

Πρ τ σα. ὅν 

δ ω ἷἱ 

(ἡ) Προαγωγῆ, πρόοδος, οὖν 2 

ἀνύψωσις. ϑ. 
"Ὁ. 

(ἡ) ΔΛαγεία, γοητεία, 
«ἰ“Ὁ .- 

(6) λάγνος, γόης. 58) κα αἷ) 
ΡᾺ 

(ἡ) μάγισσα, γόησα. 5,30 ες. 

(ἢ) Προαγωγῆ (6) προ- “-. “ “.5 

Βιβαυσμός, πρόσδος. Εις .»,.2 ἌΡ ἡ 

(ἡ) Προαγωγή, πρυβιβα:- σῶς» 

σμός (ὁ}. 
7) 

Κκλῖ τ᾿ " -- 1 Ὁ ἀθα ἃ - 

ΚΝ Νὴ δὶ . ξ 89 "2 ω »" 

σκαλόπατι, βαθμός. 

"Ἑππευσε, ἐπέβη, ἀνέ- “τ΄ " . 

βη, ἐπεβιβάσθῃ. 
Ε ᾿ 5 

Ἔπραξεν ὅ,τι τοῦ ὁπηγό-7) “ - 

ρευσεν ἡ φαντασία, τοῦ, οἱ ,ν ἘΝ 

Σωνέθεσ, συνηρ- Ξ ἜΗΝ 

μολόγησε, παρδ- δ ᾿ δεν 

σκεύασα φάρμακον κιλ.π.}. 

᾿Ανεβίβασε, ἀνέβασε, “ς" ρ’ς 

ἐπεβίβασε. -,5) ἷ; ΒΕ 

Διέπραξε, 

Συνοτέθη, συ- 

νηρμολογήθη. 



βου -λῈ.. 

Γωνία, στήριγμα, 
ἔρεισμα, βασικὰν 
σημεῖον, στοιχοῖον, 

Συνεσωρεύθη, Ὧν ΙΕ Ἧε ᾧ ΗΝ 

, Ἢ ΤῊΝ 
Σωρός (Ὁ). {5.2 Ἕ 

᾿Ἐβασίσθη. .-- "" ᾿ Ε "} τ - 

ἐπαστηρί- ὀρ λυ 0 ἘΠ 
χθη, ἀκούμπησε. 
Εἶχε πεποίθησιν Ξ ο:Σ «(ἡ 
ἐπί τινος, ἐβα- μ ΕΝ ἘΞΕῚ 
σίσθη. 

᾿Ετράπηῃη εἰς φυγήν. ἡ ,.} μ οὖν 

, ᾿ “δ } 

ὑξ » ξ ΕΝ 

᾿Ἐπιτελβῖον {τό}. μ »" ὧδ ' 

τ ρλ μ»- 
μ 6 29. Ὁ 5) 

Στερθότης, σταθαρό- 
τῆς, σοβαρότῃης, 

Το πο 
Σχβδία (ἦ). ἘΧΗΝΝΕ ,α ιδμᾷ) 

᾿Ελόγχευσ, ἐκτύπησε . “.- 

διὰ λόγχης, ξ. ̓  ζ- 

(τὸ) ἀκόντιον, δόρυ, 5 

λόγχη (ἢ). εὉ. ξ: 59 

(ὁ) Λογχοφόρος, ἀκοντι- ᾷ 
στῆς. ἐς 

Προσεβλήθη ὑπὸ ὁ- ̓ ς 
φθαλμίας. ἘΠ «λᾶ - ΐ ΡΝ 

ΜΙ - 

(ἡ) ᾿οφθαλμίᾳ (ἀσθένεια), Τα 

(τὁ} Τράχωμα (ἀσβε- "“39.,.π- 
για) ὡς Ὁ.) 

᾿Οφθαλμία κν. τοίμπλης. «σά Δα, 

(ὁ) Πάσχων ἐξ ὀφθαλ- " 5... . -" 

μίας. ἘΝ Ὁ 

(ἡ) Τέφρα, στάκτη. ΝΕ 

(ὁ) Φαιός, φαιόχρους “1 “ 
ἰ στακτῇ Ρ φῦ ̓ 

᾿Εσυμβόλισε, εἷ ὩΣ ΑΙ 

δᾺ,- [τὸ) Ναῦμα, σύμβολον, 
σύνθημα, ἀλληγορία (ἡ). ΕΣ Έ-. 

ΓΕ 

δ 5». με 

55] δ 
-Ἴ ᾿ » Ι! 4; 

κεν 

(τὸ) Ὑπομόχλιον. 

Συγκέντρωπις {ἢ}, 

Συγκέντρωσις τῆς 
ἐξουσίας. 

Τὰ κέντρον [κύκλου 
κλπ. ---(ἡἦ) Θέσις, 
κατάστασις, 

[τὸ Κέντρον βάρους δι ἢ “05. 
{φυῦ.) βιὰ 

Κεντρικός (ὁ). 

Ἢ κεντρῦ- 5": ΠΝ ΝΝ 
μόλος δμύ. ζ 561 ἜΒΕΥ μι ΜΙ μα 

ναμις, 

ἀραπανανρ μος στρ 
μὲ 

"Ακουμπιστήρι (τὸ). - ω᾿ 

"Ακουμπισμένος, ΠΕΕΕΝ 

᾿Ἐκάλπασε, ἔτρεξε. ΒΡ - ̓ ΠΕΕ 

(ὁ) Καλπασμός, τρέξιμον (τό δον 

(ὁ) Καλπάζων, τρέ - .ἢ ΠΝ . 

χῶν, Ὀρυμεύς. .ω" 6. .-ᾧ’ , ω 

᾿Εγονυπέτησε, ἔκυψε, 25 1" ὃ5. ω 

Γονυκλισία (ἠ). ξἱῦ60, ν 

ὅ.. 
ΕΝ ά ΗΝ 

(ἢ} ̓ Αδυναμία -᾿ Αδιαφορία, ΕΥ̓ “Ἱ 
(ὁ) ᾿Αδύνατος--ΟἰἶΛδιά., {{π- 

φόρος, ἀσήμαντος͵ ΠΕ Ὥ, ἐλευ 

Ά ἂ -- .- 

'᾿Ελάκτισε, ΕΝ ᾿ Κ΄ 

Λάκτισμα (τό), χις Σ 
ΕῚ Π "τ --Ν 

Σιονεσώρευσε, ἐμάξευσα. Ἧ ' Ἔ 

(ὁ) Γονυκλινής, γονυπετής. 

᾿Ἡδυνάτησε, 



ἀπ 

μ᾿ --ἀξξε.- ιξ γὼ 

“ , ἐπέταξέ τι, : -ν ἔρριψε, ἐπέταξ σι; 
ἐξηκόντισε, 

ατηνόρησα. “ ω Ε 

Πρυσέπεσε, ἐρρίφθη. μι σξ 

'Σκοποβολή (ἡ). {0} Ὁ 

(ἡ) Βολή, ρίψιμον. 1...΄ 
(ὁ) Βάλλων, ρίπτων 
σκοπευτῆής,͵ τοξότης. 

ΠΡΟ : ὍΝ 

(ὁ) Τοξότης (ἄστρον). Ὁ} 

(ὁ) Σκοπός (σημά- ᾿ “ 

δι), στόχος--Βο- οὐ ̓ Ζιι .μ"ῃ 

λή, βεληνεκές (τἀ)---Τέρμα (ποδοσφ,) 
[τὸ] Βέλας, βλῆ: 
μα. 

᾿Εστρηφογύρισέ τινά, ἐξζά- 5.“ ἅῳ.- 
λισε (ποτόν), ἐκλόνισε. ᾧ - “ὦ 9 

Ὥ κ.: ᾿Εκλονήθη, ἐταλαν- ᾽ς 
τεύθη (βαδίζων), αι Σ 

Ἴλιγγος, ξάλη, κλονισμός, ξ- ω 

(ὁ) Κλονούμενος, ταλαν- ἌΝ 
τευόμενος, [λιγγιῶν. - 

(ἡ Μυρσίνη (φυτόν). ΤΗΣ 

᾿Εθολώθη (ὅδωρ). φι τ0 
. ““ὖὸ .- 

Λαμπρότης (ἡ). πο. 

ὅησα ἐς 9 ἢ ἦν οὐ 
ψαλμούδισε). 

Ἱαχλμῳδία (ἢ). ἐ 7); εἶν 

(ὦ) ᾿ῳδή, ἄσμα (τό). 1... 

ἩοΝ ὅτησε Ἢ υἵ ὦ. 

(ὁ) Ἦχος, κρότος (νομι- οὐ)» ζ΄ 

σματος). 

ες ν᾽} διε, 

(δ) Συμβολικός, σινθημᾶτι- " δ. ημ φ 
κός, ἀλληγορικός, - 

' 
(τὸ) Δεῖγμα, ὑπόδειγμα. ΕΣ 

Ἔθαψε, ἔκρυψε, ᾿ ᾿" ." 
ἐνεταφίασε, λοι κ.0 
᾿Εβυθίσθη (εἰς : 5 “" ὕδωρ). ᾧΦοπέλουσβ 

, 5. 
(τὸ) Μνῆμα, τάφος (δὶ)...»..8.. Ζ ὧπὸ 2 

Βλεφαρὶς (ἡ), 

Ραμαντὰν (ὁ μὴν τῆς νηστεί- . ΈΨΕ 
ας, 90ς μὴν τοῦ σλάμ᾽, υ : 

Α -- 

ΓΕρριμε βλέμμα (ματιά). ἰῷ . ι.Ζ)5. 

(ἡ) Τελευταία πνοἠ(ἀνθρώ- δον 
ποῦ), λοίσθια (τὰ}.Ψ ι»Ἡ.) 

ἼΑμμος (ἡ). ἕο ς Ὁ. 

Γεωμαντεία (ἡ), 2.2}. 
᾿Αμμώδης (ὁ). 

Καεψύδρα (ἡ) 

᾿Επιδιώρθωσ, ἐπ: 

σκεόσισα. 

᾿ἜἘσάπισε, ἐφθάρη. Σ λῴ 

ἐβρώμησε, τ 
᾿Επιδιόρθωσις, ὡ τες -π ν 

ἐπισκευῆ. ὩΣ, ὌΝ ».2. 6. 

(τὸ) Θνησιμαῖον ᾿ "Ν 

κν, ψοφίμι, σά- . μ΄. α ,μ . 

πιὸ (κόκκαλο), 
Ὥ 

Καθ’ ὁλοκληρίαν, ὁλοσχερῶς. ἀκ 

ὥ. ἃ 

ἜΣ ΣΙ Ὁ 

(ὁ} Σάπιος, ἐφθαρμέ- , - 

(ἡ) Ροιά κν. ρό- 1.5.2. 5}, 

διά, ρόδι {τό}, ὌΜΝΕ αἷν ΜῈ {.».}» 



Ὄπ 

[ὁ) οπιασ
τικός, καπιώδης

, ΔΑ νὴ 

᾿ , 

Ἔφηβας (ὁ). ὅλ Ι μ 

“- πὶ " 

(ἡ) Ἥβη, ἐφηβία. 
Ι » 

Κατέ λα 
ρός, μαλακός, ΠΣ Ῥυ: ΞΕ 
χαῦνος, χαλαρός. 

ὁ} Πλαδαρὸς, μα- “ΞΖ. αἱ κῃ (6) ρὸς, μα. μὸ κα ), "1," 

ὅσ εὐ 

λακός, χαῦνος, 

ἐσσεις ε “: 

ναχλαρόσ. 

(ἡ) ᾿Ελαφρὰ βροχή, 

οὐδ; ω-»»! ΕΥ 

ψηχάλα. 

᾿Αλοιφὴ (ἢ) 

νεαχυρίασα, 
ὑπεθήκεισε, 

᾿Εστοιχημάτι- “,.. ᾿ς “ 
σε μετά τινος ΕΣ οδ ας ΤΣ 
κράτησε 5, Κ΄Ιι, πὴ τ: 
τι ὧν ἐνέ- ἐν σον σι. 
χυρον. 

(τὸ) ᾿Ενέχυρον͵ , ἢ . 
ἐναχυρίασις (ἡ), οὐρὰ 2. 8 ὌΝ, 

᾿Ενεχυροδανειστή" . ὦ “ν 
ριον. ἢ ἘΠῊΝ “ἢ ἕλοι 

Ὑποθήκη (ἢ), «οἱ ..Ά.) 

ΕΣ 
Στοίχημα (τό). 1] μ᾽, ὌΝ 
᾿Ενυπόθη- “αἴ ᾿ 
κος (Ὁ), οὠὁτυῦυ»)) τω 

(ὁ) Σταθερός, μόνιμος, 
διαρκὴς---Παρῶν. 
Ἢ Παροῦσα κατά- 
στάσις. 

ΤΩΣ 
τα 1181 

(ὁ) Γερανὰς (πτηνόν). ὡυ. ἐ "Ὁ α΄ 

"Επηξέ τις 
(γάλα). 

Πηκτόν͵ πεπηγμένον 
{γάλα), ὀξόγαλα. 

" 

οἷ οἴκο. ΒΗ ἔς Δ.λὲις, Α.}} 

 “» Ἄ 

νἰ 

.--᾿Ἠκξσ-. ὩΣ 

ΜΠ 

4») 

ΠΝ 

5} ἣν εἰ. ὦ }} 

Τάρανϑος (ὁ). 

᾿χηρός (ὁ). 

Προσέβλειμε. 

᾿Εφοβήθη, ἐτρομοκρᾶ: 
τήθη, ἐπτοήθη. «αι ἐς κα 
᾿Ετρομοκρά- Ὥ 
τησε,ἐφόβισε, “τ 7. «οἷν ἐς " 
ἡ πείλησε, 
Εγένεατο μοναχός, ΝΕ ι 
ἱπρομόναχος. .Ξ -" 

Φόβος (ὃ). ΡΝ 

(ὁ) Τρομερός, τρομακτικός. 

Μοναχισμὸς (δ). 

(ὁ) ἱΜαναχός, ἰ6- 
ρομόναγχος. 

(ἠ) Τρομσκρατία, ἀπειλή, 
φοβέρισμα {τό}. 

(ὁ) Τρομοκράτης, ἀπειλητικός, ΡΝ 

οἱ δ᾽ . τ τὺ 

«οὐ οἱ 

(ἡ) ᾽ομάς, ὅμιλος. }» λ' ἶνε ΝΥ͂Ν 

᾿Ελεπτόνθη, κατέστη - 5 
λιγνός, ἀδύνατος, τὴ)" «ἀν 

᾿ἜΕλέπτονα---Ἢ- 
κόνισε, ὥξυνα, 

. ἂμ 

οὐλα᾽ χες ἀκ] 

“ὥξυνε τὴν ἀκοὴν “5 5 ..“ 9, 
{ἐτέντωσε τ᾽ αὐτί), ζ-5.-- «-άδ γ] 

(ὁ) Λεπτός, λιγνός, 
ἀδύνατος, μὰ 

(ὁ) 'ξός, αἰχμηρός, - σ΄ -πῦ ἡ 
ἠκαγισμένος. -ΑΡΌ ΑΚ Κᾳου» 

ΚΚαταπίεσε, ἐς , π΄ορὕὦ0ὦἅν ο΄ ,5 “5 
κούρασε, ἐξ 5.3. ἷ; τιν 
ταλαιπώρησε. 

᾿ - 

Κατέστη ἔφηβος, ἀνα του 
Κκόπωσις, ὑπερικό- τ (ἡ) ς, ὑπερ ΠΡ εν 

πώσις, ταλαϊπωρία, 



5}. 

᾿Ἱκανοποίησις (ἦ). ςϑ ἡ 

᾿Αβρισμός (ὁ). . ΞῚ 

(ἡ) ᾿Αν αψυχῆι “5. “Ὁ 
ψυχαγωγία. πε ξ.- .' 

(ὁ) Εὐδιάθετος---Εὔθυμος, ζ 5.1 

(ὁ) "Ἄνεατος, ἀναπαυτικός. 

(ὁ) ᾿Αναπαυμένος, τ" 1." ἢ 

ἥσυχος. 
ιῇ ἔα ." Ἦ ΕῚ 

᾿Ἀμέριμνος (ὁ} ω κ ξ- 7 "" 

(6) ᾿Ανεμιστήρ, “χν 
ριπίδιον (τό). ελὶυ "ὦ 2" 

᾿Ηπάτησε, ἀπε- 

πλάνησε [γυ- 
νὴν), ἐδελέασε, 

Ἁ “π 

»οἷν (2 41 γ45.9}» 

ΐ’ 

᾿Ἠθέλησε, ἐπεθύμησε. μ ἜΝ 

ζήτησε, ἀνεζήτη: 

σΒ--- Ἐσύχνασε. 

(ἡ) ᾿Εξερεύνησις, ὃιε- 

ρεύνησις. 

ΗΝ ἑ ὦ ἡ 

-"" Ἐκ . 

δοὺ ,339.20 
᾿Ξ . Ἶ σα. 3 

Σιγά- σιγά. 20 

(ὁ) ᾿Εξερευνητής, ως χἡ 
πρόσκοπος---ἰζα! 22:8 ὍΝ 

τάσκοπος.-- Παιδαγωγός. 

(ἡ) Θέλησις, θέλημα (τό). δ οἱ ἡ 

(ὁ) Θεληματικός, ἑκούσιος. «οἰ 

(ὁ) ᾿Επιθυμητός -- Σκοπός, ΕΝ λ 

πρόθεσις ἐπιθυμία ΝΡΩ 

ΚΚονδθύλιον δι᾽ ἐπάλειψιν τῶν 
βλεφαρίδων --ἰΑξωνίσκος. πος 

Ἕκολ ἀκευ- , -" 

σεἠπάτησε ωϑλδλλ ἐμ ΠΣ ..,,».3.» 

Ἔκαμε πέρί πα- 
τον, περιεπάτης 

σεν εἰς κῆπον. 

(δὲ) Κῆπος, ἀνθῶν. 

ὥ - , Ἔκ 

ωῶλαῖς».»" 

ἊΝ 

5}. 

τ αεῖ-- 

ΜΝ δ .«" 

ἐν Νὰ Ὁ 522 9} 

ἼἜἜΒεσεν εἰς κί “9 7“ 

κλοφορίαν, διέ- 5. .5.. 5.-:-99 0.29» 
δωσε. 

(ἡ) Καυκλοφορία, διάδοσις, 

ζήτησις ἰἐμπορεύματος). 

(τὸ) 'Ἔχον ζήτησιν (ἐμ- Φ. ἢ 
πόρευμα), διαδεδομένον, ζ.3.»2 ἐϊ. 

(ἡ, Κυκλοφορία, “ ας 

διάδοσις. εἰ ..}2 ξ. . 

᾿Ανέπαυσέ -Ξϑλ 

τιν ἀ, ἡσύ- εἰ» ζ2Ὰὰ ζ-3: 45... 

χάὰσε ἀνεκούφισε, 

ἘΝ 

Ἐν 
εἰ. 

"Εψυχαγώγησε, ιὡ-"Ξ 9 .} 

Ἔμύρισε {(  σῶ - ᾽ς -.,Ά 

δῷς), ἐβρώμησα.Ζ -...2 ζ. «ἃ ̓ ς; ἣ 

Οἶνος (ὦ). ὩΣ 

ἀντ ἀφ) Αωδ δ 
Παλάμη (ἡ). ρου 

᾿Αμεριμνησία (ἡ). ἕῳ ἀρ) 

᾿Αποχώρη: ΄ λυ π βῆ Ὁ 

τήριον (τό, εἰλ τοῦ 4.».} ἢ ὌΝΟΥ 

(τὸ) Πνεῦμα, (ἡ) ΄ ν 
πνοὴ ζωῆς. τ". ξ ζ᾽: 
Τὸ “Ἅγιον Πνεῦμα. “ων ἐολῇ ζ. Ε 

(ὁ) Πνευματικὸς “- 
Οἰνοπνευματώδης., 

(τὰ) Οἰνοπνευ- 
ματώδῃη ποτά, 

(τὸ) Φύσημις ἀέρος, 

ἄνεμος, ἀσμή (ἦ). 

Παρωνυχίς (ἢ). 

μι τ Α " Ε 

ὦσε 5.2. 

«.» σον, δ 

ζ, ρ᾿ ξ ξ: 
"ΕΥ̓͂ μιὰ Ι Ἔ. . 

. «55 Βα: 

(ἢ) ̓ Οὐσμή, μυρωδιά, ξ' .3.}. Ξ 5}; 

(ὁ) Βασιλικὸς 
(φυτόν). ὡρὺ ΟΝ ὅσ 2 



τ) 

[ὁ} Διαυγής, αἴθριος, καθαρός, ἘΠΕ 

(ἡ) Στοὰ (οἰκίας), -«“ 91 Ῥὼ.5}» 
προπύλαιον (τὸ), π΄ 20 ͵ α 51 2 

ΝΣ: 
ι μ ] ̓ ἢ 

ὧν. 5..} -μκὰ Ἵ ᾿λκ' 

(τὸ] Διηθητήριον, φίλτρον 

ἰστραγγιστήρι). 
(ἡ) ᾿Επεθυμία, πρό- 
θασις͵ σκοπός (ὁ), οἱ ἦϑρ.. τρλ}» 

[τὸ Ρῆσον {φυτὸν) 
κυ, ρεβένει. 

Διηγήθη, ἐξιστόρησα, 

ἀφηγήθη. 

᾿Επότισε, ἤρδευσα, 

Οἱ Στωΐκοί. 

Στωϊκισμός (ὁ). 

Μ “ἢ 

ι.93.}0 

αἰ}... αἱ 4. 

.5..2. 5.20 

ΠΕΤΥΤΕ 
Ἐποτίσθη, ΠΛ, Ἷ(ἷς, 6,0 

Ὦ . - 

Περιαπσκέφθη. «Φ2.} ΤΥ 0 

(ὁ) ̓ Αφη’ 
γητής, εὐ λδονεοῦ 

(ἢ) ᾿Αφήγησις, διήνησις, διή- 
γημα, μυθιστόρημα. (τό}. 

(ἡ) Περίσκεψις, σκέψις, ΕΕΣ ͵) Δ 20 

ΤΕ 

(ἡ) Χάρις, ὀμορφιά. ΑΥΖ 

(ἡ) ᾿Αρβδεῦσις, πότι- αι . - 

σμα (τό) δ ς 

(ἡ) ἱΜέδουσα (θαλάσσηφ), »" ᾿ 

᾿Αγριοκάτσικον (τό). εἰ ἢ Ν “ἐν Γ ἧἦἶ 

(ὁ} Ποτι.- 
σμένος." 

ὙὝπωψιά- 
σθη τινά, τα νὸ ΤΟΝ 
εἶχεν ἐνδοιασμοὺς ἔκ τινος, 
᾿Αβεβαιότης, 1.51... “ὦν 
ἀμφιβολία, «Ὁ Ὅτ. 
ὑποψία, ὑπόνοια, 

Ἄ." .» ---} 

Ῥλεῦῦ κι οἷ, ΡΟ 

-- λὲν -- ἡμῶ 4} 

, ἃ». 

(ὁ) Αδιμῶν, κῆπος. σὺ. τ -.»..}} 

πααροαοὶ ὀξνδικθ 
ας τοῦ υμδίντ 
Μαθμκκιη ιν" ΕΝ μνν ἢ 
(δ μαθηματικῆς - Γυμνα- “ φῶν ν᾿ 

“Ασκησις (ἦ). ἘΜ] 
- [ τ - , δ ᾿ ΕΘΗ 3 

(ὁ) Γυμναστής ἢ δα ἥἜϑ ,μ 
μαστὴῆς, 

"Εφόβισα. εἰν ε, ξ 9. ..9 ὩΣ Ὁ» 

(ὁ) Φόβος, τρόμος. ἀρ.2» Ἔ 5 
Σ, 

(ἡ) Καρδία, ψυχή, νοῦς (ὃ), ζ). 
-ν 

(ἡ) 'Ὡραιότης, ἑλκυστικότης. ξ.3. 

᾿Εκθαμβωτικὸς θάαύ- ᾿ μ 
μάσιος, ἐξαίσιος. ξ᾽ 2929 8 δ. 

(ἦ) ᾿Εκθαμβωτικὴ, ἐξαισία. ἁ «ἢ ̓ 

Ἔν μέσῳ ἡμέρας. δ Δ απο 
(ὁ) Τρομερός, φοβερός, τρο- , 
μακτικός. Φ- 

[ὁ} Φοβισμέγος, ἔν- “ὦ οὔ 
τρομος. ξζ.3.»"} εὺ -»᾿ 

᾿ΕΒολιεύθη, 7: »..ϑ.Ψ , 

μετεχειρί- δ} ᾿ ξ 9 .} 4 ξ΄ 5. 

σθη πανουργίαν, ὑπεξέφυγγε, 

Δόλος, τέχνασμαι “πιὰ 

{κατεργαρια), πα- “-. 3.» δ}. 

νουργία. 

(ὁ) Πανοῦργος, δόλι- - ι πὶ σ 

ὃς, σοφιστῆς, ἀπάα- ξ) ΞΕ εἰ 9. 

τεῶν (κατεργάρης), 
ὙΠπεκφυ νύ “-αὉ 

Ὁ ἐκάαν ΝΜ ἌΓΨῳῃ ὁδοῦ 

ΙΚαιέστησέε πῶ τ΄ μωὖ ω 

τι διαυγές, ῳ 3, 9) κε» 
αἴθριον, καθαρόν--Εσσύρωσ, 



7 -- Λ( 5} 

"Ἐπέχρισε δι᾽ ,. ἔπ} κα 

ὑδναργύρου. “ἢ 510 

Ὑδράργυρος (6). 5:10 

Ἐβρυχήθη, ἦν ΜΕΥ ἷ5 

Βρυχηθμὸς (δ). 1 
᾿Απέθανεν ἀκαριαίως, εἶ χι ΝΕ 

(ὁ) Θάνατος ἀ- 
καριαῖος, 

(τὸ) Ζιζάνιον {φυ- κα κο τπρὰς 

τόν), ἦ"α (ἦ). ὌΓΕΥΤΟ 2. 

᾿Ελάδωσᾳ, ἔθε- 

σεν ἔλαιον. 

Βιτριόλιον πράσινον ἢ θαιϊκὸς “7 :: 

σίδηρος. ζ.: 

'"Εξβτοπί- " ΝΥ , """ . 

σθη, ἀπε- ( ξ.9 ) ὯΡ, } ζ.. “ὺ 

μακρώόνθη, ἀπῆλθε, 

᾿Ἐπρομη- ος ὥρ» ΝΣ 

θεύθη, ἐ. (5»}) δ 2 952} ΒΕ 

φωδιάσθη. 

(τὸ) ᾿Εφόδιον, προμήθεια 
(τρόφιμα). 

Η ὐξ 0 Ἰ " " Βα κι, 

ἐὐξήθη,, (7 ον 7 «Ὁ 
θύνθη, ἐπλεόνασεα. 

ρω Δἐ 
2.2 2 ρ͵. 

(-9) τῷ 

Α» 

5} ἢ 

'᾿Επέτεινε, ἐπηύξησα. οἱ ἡ, οἷ) 

ι Ὑπερέβη, ὑπερέβαλε, πᾳ, 
ἐπερίσσεμπε, ῳ» ΕΣ 

Ἐπεσκέφθη. (.3}}..9}.. 0 
Παρεξετράπη, 
ἐλοξοδρόμησε, ( 9 ) δι Ν δὶ. 

παρεξέκλινε. 

Κατέστ ες ΝΠ ΦΧΦΑΟΟΤΕ 

κίβδηλον, (.-}) μα γι 9}. 

πλαστὸν (νόμισμα), παρεποιήθη. 

μὴ «ν γεΔ-- ΜΝ 
ἂς δὲ . 

᾿Αναμφιβόλως, ἀδιστάκτως. «Αι 

ων" ; 

(ὁ) ᾿Αμφίβολος, ὕποπτος. εὖ μὴ 

(ὁ}) Τρομακτικὸς, προ- 

καλῶν φόβον, ἐνδοι- 
ασμόν, ὑποψίαν. 

οἰ ν᾽ 

Ερη- ᾿ 
Κοθυστέρη ιν Ὁ οὐ αιθ. }» 

ΜῈ: 

(ὁ) Βραϑύς, ἀργός. 15. [ὁ 

Ἕως ὅτου, μέχρις ὅτου, π΄ 

ὥσπου, ἐν ᾧ χρόνῳ, κυ 

{τὸ} Πτερὰὼν -- 4 "πὰ Δ 

Γραφίς (ἡ). σ΄ ς Ὁ» 
(τὰ ΓἜπιπλα, οἶκο Μ ΝΜ 

κυριό {τό])---Περι- ωπ.}) οὗνυ 
ουσία, πλούσιον ἔνδυμα, 

[τὸ] Προϊόν, παραγωγὴ--- Δ δα.“ 

Φόβας, ταραχή. 8:9 
(τὸ} Ἄριστον {(πράγ- -ἰ “ῸῦΡᾷϑβϑ Ν Ὧ2᾽Ὃ᾽. 5“ 

ματος) (ἣ). ὄν Ὁ 
(ἡ) Εὔφορος γῆ πλη- 1." . 
σίον ποταμοῦ, ἐξο- οὐ ἢ να ἢ 

χή, περίχωρον {τό}, 

(τὸ) Παραθαλάσσιον δι -ς- 

(μέρος »»-ὶ “Ὁ. 

(ὁ) ᾿Εξοχικός, ἀγροτικός, ἰϑυ 
πρὶ κν, 

(ὁ) Σίελος (σάλιοη. ὃν υἷ.ς 9 

Νηστικὰ [πρὶν νὰ φάγνῃ). ἃ} ιρ 

ΓΙ αρέμεινεν αἷς τόπον "᾿ῳ} ὧν 

τ Ἐξήφρισε, κ᾽... {9 
Μ᾿ 

᾿Αφρός (ὁ). (9 

Ρύπος, μίασμα, κακοήθεια, . 
ἁμαρτία. .. 

Ζουμερός (ὁ) ὑοῦ 
ἃ .-- ἂμ 

Ὕψωσε σημαίαν. ὦ, ἡ " βΘ. (2.» 



5. 

ΡΤ Ὰ 

ἡ) ᾿Ακαθαρσία [σκαυπίδια). 16} ̓ 

Κόπρισμα (τὸ. ὦ ̓  

βοχεῖον κοπριᾶς, “την 

ἀκαθαρσίας. οἱ τ -»Ἄ 

Ἔσπρωξε--- Ἡμπόδι- 
σε---  Ἐπώλησε καβ- 
πούς (ἐπὶ δένδρου). 

{τὸ} Κέντρον κν, “ος Ὧν": 
κεντρί. οἷ 9}. 

(οἱ) Στρατιῶται (φρουροὶ), τ ..“᾿ 
“ΆΑἌγγελοι ἀποστέλλοντες - - 
κακοὺς εἰσ τὸ πῦρ (Καράνιον), 

(8) Ἤλίθιοσ, μωρός, βλάξ. 

ὁ χίιὸ Ὁ 

ὥ».) 

ΡΒ.“ . ΨΚ, 

Πελάτης (ὁ]. ὟΝ ι Φ.}. 

(ὃ) Τάφρος πρὸς πα 7 “σιν 2 

γίδευσιν ἀγρίων ξώων Ὁ. Ε τὰ ἢ 

"Ὄθησς, ἔσπρωξε--- "λσι3 σ 

"Εκτύπησε δι᾽ ἀκον- 5... 1 9 

τίσυ ἢ δόρατος. 

Ἐλέπτυναν ἢ ἐμάκρυ:. 5 “} 

νε τὰ φρύδια (γυνή), Ζ 5 δ᾿ : 
ἱΜεταλλ νη αἰχμή, σι- . Φ 

Ὡπηροῦς δακτύλιος. 5. Ε ξ9 
Ν᾿ 

(ἡ) Ὕγαλος (γυαλ!). εἰς ο 

(ἡ) Φιάλῃ- -Τεμά- μ᾿ ΝΟΥ 

χιῶν δάλου, ες .λ. ξ 5 ἱο- 5 

μι .,» 

(ὁ) γαλοποιός, ῥαλουργός. ς᾽" 2 ᾿ 

Ὑάλινος (ὁ). 

(ὁ) Ἔχων μακρὰ ΩΣ Σ 
καὶ λεπτὰ φρύδια, ἐστόν 

᾿Απηγόρευσε, ἀπέ- . 2" 

κλδισε, ἠμπόδισε---᾿ Ε- "5. σὺ. 
πετίμησε, ἐπέπληξε. 

᾿Απηγορεύθη, “ 
ἀνεχαιτίσθη,-Σ Ὁ Ν 5.1 - ΓΕ ιΞ5] : 

ἀπεκρούσθη --- ̓Επετιμήθη. 

"Ανγαχαίτησις, συγκράτησις ΝΣ 

--᾿ Ἐπίπληξια ἐπιτίμησις, .ω- 3. 

--ἀξ3-- μ: 

᾿Ἐξηκείφθῃη, ἐξέ- νὰ Ἐς σας 

λιπε, παρῆλβα. (..ν5)} 7 ον! ὦ 

Δὲν ἔπαυσε, ἐξη- - και 

κολούθησᾳ. γ Ὑ τ γὼ 

᾿Εξήλειψε, ἀπε ᾿ς, πα. “- 

μάκρυνμε, ἐξϑ- ωβ  υἷ; ἀν ὦ ὦ} 

τόπισε. 
᾿Εστόάλισ, τ ν θπος  κναι 

ἐκόσμησε, ( 9) «5. εὐ] . 

ἐκαλλῶπισε, 

(ἡ) ᾿Οξυὰ (δένδρον). ἫΠ 

(δ) Λαμπρός, ζωηρός, , 
ἀκμαῖας. (2) οἷ" 

Ἔκαμε σταφίδας, ». ὥ᾿ 

ἐσταφίδωσε,  ἐνα 
ὃ - 

Σταφίς (ἢ). «ὦν ὖ 

(ὁ) Δασύτριχος πος καὶ σὶ 

(μαλλιαρός), ἈΝ τ ιῴμα ς; ἢ 

"Ἔκαμε βούτυρον ᾿ς 5π 

(ἐκτύπησε γάλα). Δ ἐν Ὁ 
τὸ) Βούτυρον ἑ- ποὺ, δὰ. ν ρον (φρ Σιν 392 ν Ὁ 

ι- "".»"" 

᾿Αφρός (ὁ}. οἷ Ἧς ξ ΝΣ 

(ὁ) μόσχος (ἄρωμα) μῦ- ΥΦ 

σχογαλῆς. ᾿ 

τ - 
Μοσχογαλῆ (ἡ). ΝΕ 

᾿Αφρώδης (δ). αι 
(τὸ) Βιβλίον τῶν δ 
ψαλμῶν, ᾽ ΕΓ "Σ -.Ὁ, 5 

(ὁ) Χρυσόλιθος ῬΕΝ 

(πολύτιμος λίθος), 5. -}" υ -" ἜΣ ,.2 

᾿Εμάϑησε {τρίχας 
ἢ πτερὰ). ὅ3 " 72 

Ὑπεισῆλθε εἰσεχῶ:- 
ρῆσα κρυφίως: (δ ἅς τ] 

"Εκόπρισα, ψ΄ ὁ, " ̓  ἑ ( ̓ 

κασι ὦ ΒΗ , 

(ἡ) Κόπρος, κοπριά, Δ}, 0 



5)) 

᾿Αντηγωνίσθη, τς »π[} 

συνηγωνίσθη. ῆ ἦν "ἢ Σ 

Συνωθήθῃ, 
συνωστίσθη. ἡ 5} Ὰ ᾿ ν 

Συνώστι- . πὶ δας 

σμὸς (ὁ). ΣΟ, -. 
δ 

᾿Ανταγωνιστῆς (ὁ). ε΄. ,» 
-"-- Ἀ 

"Ανταγωγισμός (ὁ}. ἡ." » 

“5. 

Συνωστισμένος (ὁ). ζ- 2" 

'"γπερεαπληρῶθῃη, ἢ 

ἐξεχείλισα, πε χυζην: Ὕ ἜΝ ̓ 

Πλήρης ὑπερπλήρης, μεστός, ᾿΄-- Σ 

Διεκόσμησξ, .“ δ, ς 

ἐστόλισεα. μ ν. τον 

(ἡ) Διακόσμπσις . Δ δὶ ᾿ς 
-οἰΔαταιότης ιἡ).-2.9 νυ Ὁ’ Τα κα 

ΑΙ ματαιότητες τοῦ - ες 
κόσμοι), ᾿ αἱ «,. υ΄ . 

.} ΒΕ Ν 

Διακοσμητικός (ὁ). ἘΝ ν 
.,.σ} 

Διακοσμητής (ὁ), μ .- »" 

Χι.., (ὁ) Διακεκοσμημένορς, οτο- 
λισμένας, πλουμισμένος. υ".» 
"Ἔσπρωξε, ἀπέκροι» ΠΡ Α 
σε, ἀπώθησε, Ὥ " κ : 

᾿Εβρώμησε {κρέας ΝΑ . 
κλπ). ἔμύόρισε. κ᾿ “' κ΄. 

(ἡ) Δυσωδία, βρῶμα, Δ") 

᾿Ενέκλεισεν εἰς μᾶν- "" ““ 
ὃραν (ζῷα), ἐμάνδρισε 

ΓἝρρευσεαν (ὅδωρ),, «-γγΡιιμα)ὸ 

(ἡ) Μάνδρα, σταῦλος (ὁ), ζω 2 

(δ χη κτόῳ ὄδρον ἡ γε εν 
Κατέπιε (ἔχα ψα), 5. 5}}4.5) ὁ.55) 5 

-- δι..-ἅ » Ὁ 

(δ) ᾿Αναχαιτίζων, ἀποκρούων “ 

δόγισε, ἐπέταξε. 
.᾿ -" κε" 

5.0 
(ὁ) Βσῶν, θορυβῶν. 

ἘΞΙΓῚ πο αλε κὸν 

ἀν “- ΜΝ »- 5 

ἀπέδωσε χαι- ἀρ» ω -᾿ ̓ ᾿ ἡ 

(ἀγκομάχησε). 

--Ὗὁ ΔΣΣυνείδησις (ἢ), "“᾿ - 
“Ἔρριψξ, ἐξεασῷαν- πὺν ι 45 

Παιγνίδι, -- Ταραχή, θόρυβος 
-- ΕῸὟἾδος ποιήματος (ἐκ μβικόν), 

ὡσιϑ ὦ ὁ 
Ἧ περιστερὰ ἡ ταχυ- ᾿ 
δρομικὴ ἢ ταξειδιωτική ὠξῚ ̓  618} 

᾿ῷδήγησε, ὥθησε, παρῶτρυνε, 

᾿Εχαιρέτισα, 

ρετισμόν. 
ἜΒβό ἔγόγγυσε ." “ “, Εβόγγησε, ἐγόγγυ πο ανος 

{τὸ} Βογγητόν, γογγο» 
σμός (ὁ)κ---Ο͵υσεντερία. 

᾿ ἊΝ 

λυ ρι. 

ἰμετετόπισε, ὧδ ζ΄,» λ΄ ΓΟ. 
Προίλασα,, ΑΚ χενΑτ 

, ““ “ ἰδοτέδοσι  κΑΡῚ οτα 5 
ὦ Ἔρις. ὥς πὐσ. 
Ἕρπετόν 
(τό). «ἀ»}9.) εἰσι ον 

(ὁ}) Βωλοκόπος κν. σβάρνα «-- 
[γεῶῤγ. ἐργαλεῖον), Ὁ - 2 

Αετετέθη, ", ἀρ Ρι π γ τ 
μΒτετο πί- 
σθῃ, ἀπεμακρόνθη. ᾿ 

“-.2 

«9 (ὁ) Κρόνος (πλανήτης). 

Ὠλίσθησᾷᾳ πὶ 9 “ἃ ,...Ἁ “ μι" ἡ, 

ἐγλίστρησε 2 γελον σ. : 

(ἡ) ᾿Ολίσθησις, ἡ. "3 
ὀλίσθημα, γλι- ὅν 2 τ... . 
στρημὰ ἐτό). 

Συνώθησε, σῳ- 
γώστισε, 

ΧΕ: 



ἘΠΡΕ 

ΝΥΝ 5“, 

αν σα  πα τὴ αν στο 
τὸ) ᾿Ακόντιον͵ . ιν κα δι 

ΣΥΝ δον ᾿ κε» 

5.2 
ὥ -᾿Φ .- ΓῚ μ" » 

ΕΒ ΤΟΝ 

᾿Αρσενικὸν {τό}. 

"Ἔψεξα, 
ἐμέμφθη. 

« 95}. οὐκ ἐμ ΠΝ 

Περιεφ ρόνησε, κατεφσόνησα. 
ΜΝ 

(ὁ) Περιφ:ονητέος, δυσφημι: ἡ σι 

σμένος, ἀσήμαντος, ποταπάς. (9,,}:} 

(ὁ) Περιφρονῶν, 
.- ὦ . , 

ἀκατάδακτος. ;,2.2 »Σ 

(ἡ) Παριφράνησις, καταφρό- , ᾿ Ν᾿ 

νησις, ἀκαταδαξία. 2 νὰ 

(ὁ) Θύμος (θυμάρι). μι ἢ 

᾿Ανησύχησέ τι- “ “- 

νι, διετάραξᾳ, --- ̓ἧ 
πΡ [ :-Ξ ̓ 

᾿Ανησυχήθη, ἔμ απ α- ῥ “ὋΝ 

ράχθῃ, ἐξενευρίσθη, 5 7“ ΟΞ 4] 

(ἡ) ̓ Ανησυχία, 1,΄- ᾿ ὁ σὶ 
ταραχῆ, ἐ- εν ΠΡ ἌΣ ." ̓ ἀμα 5 

κνευρισμός 

(ὁ) ᾿Ανησυχητικός, ἐνοχλητι- “, 7 
κός͵ ἐκνευριστικός, ἜΖ " 

(6} ᾿Ανήσυχος, ἐκνευρισμένος, , 
τεταραγμένος, ΕΝ 

᾿Αραιότρυ: ἢ : ἡ ΟΝ 

χὸς (ὁ), "2. Ἐπ ρο ρ 
(8) Δύστρῦπος, - »᾿ , 

ὀξόθυμος: Μοῦ" σους .-. ζ΄ ..8 μῶ- " 

σμουλον, μουσμουλιᾷ, 

'᾿Εκλόνισε, ἔσει" 
σε, διέσαισα. 

᾿Εκλονίσθῃ, ἐσεί- 
σθη, διεσπίσθη. 

᾿Εφόνευσέ τι" 
να αὐθωρεί. 

Θανατηφόρον (τὰλ «ἀρ. ἜΠΗ ̓ 

δ... 

ὅσ. 5. 

ΡΥ 
ΝΡ «ἀρ γος ἀριι 

ποὺς 5,2 

᾿ . ,, “ὦ 
(ὁ. Θῶραξ (ἄλυσι 547). ξ ... 

δωτός). 
-ὦ 

(ἡ) Ζέβρα, ὄναγρος (ὁ. 5.0 5 ̓ - 

(ὁ) Χαλκὰς (ἁλύσεως), δ)» 

(ἡ) Λαβὶς κν, πένσα «σα 

ἰἐρψαλεῖονλ 
ων Ρ ἃ ἢ 

᾿Εκούμβωσε, ω. ΒΥ Ὁ ᾿ Ἵ 

(τὸ) Κομβίον {κουμπὶ) 
(ἃ) Θύσανος, φοῦντα, 

(ὀὁϊϑδὰρ (πτηνὸν) 
κν, ψιαρόνγι, 

ΠΕ Ἢ 7α Ὁ 

«Ὁ, ." 2, 

Δ) ὃ "5. -.022.}2 

"Ἔσπειρε, ἐκαλλιέρ- “ “-᾿ 

γησθ, ἐφύτευσε. ζ ὃ ξ. ̓  

(ἡ) Σπορά, φύτευμα δα κι 

--Σ παρτόν {τό}. δ. ὁ. Ζ ζ- ̓  

(ὁ) Σπορεύς, καλλιερ- ΝΝ : 
γητής, φυτευτής, εἴσ᾽ .). ξ. Ὁ. 2 

(ἡ) Καλλιέργεια, γεωρΎΪ αἱ --- 
Σπορά. τ} 

1} 7 ἐξ 

ἀρ. }}} 5.5 

Γεωπονία (ἡ). 

Τὸ “Ὑπουργεῖον 
Γεωργίας, 

(ἡ) Γεωπονικὴ Σχολῆ. λοὶ ,.} 1 

(ὁ) ᾿Αγρότης, γεωργός, Ν᾿ 
καλλιεργητής. ξ: ̓ γ 

(ἡ) Φυτεία, -" - τος 
ἀγρός (ὁ). ξ9)» “1. Ὸ 

(ὁ) 'Εασπαρμένος, φυτευμέ- 
νοῦ, καλλιδργημένος, ξ:"»».» 

Καμηλοπάρϑα- πὶ τ΄ 

λις τή). ΕἾΝ Φτξ ἜΝ 

᾿πκένωσε {πτηνόν),---  ΑΑ} 

᾿Ετόξευσα, ἐξηκόντισα, "5 2. "9 2. 

Κατέστη κυσ- ἜΣ Ξ 

νοῦς, γαλανός. 3. ΕΙΣ (3. ω ἔ ωὡ.} 
-- 

“" ὩΣ μι 

(τὸ) Γαλανόν κυα- 
γοῦν (χρῶμα), 



ὅσ) 

(Ὧ) Ἐκπνοὴ (ἀέρος). ᾿χ 
᾿Ωδήγησε : 
τὴν νύμφην ΕὝΤΑΣ ὖν ᾿ Ὁ} 
εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ νυμφίου, 

Ἤνγγοιλε χαρμόσυνον “ἡ, η 7 .5, 

ἀγγελίαν, εὐηγελίσθη ἰῷ ΤΕ ΙΝ .. 

ον Ζ ἱ 

(ὁ) Γάμος, γαμήλιος τελετή. 

᾿Εχόρεωσε, ὠδν (τὰ 

"Εκόπρισε (πτηνόν)--- Ἐτά. δ, 4,5 

ἴσα πτηνόν νεοσσοὺ), “1 ὦ 5 

(ἡ) Γαμήλιος πομπή. 

(ὁ) ᾿Ασκὸς (ὅδατος). ἘΣ "ξ .3. 

Δρομίσκος (δ). “. ̓  . ε ὧν 5 

Κατέπιξ, Κκαὶ- 
τεβοόχθισα. 
᾿Εγέμισα, ἐπλήρωσε , . ---Ἄ 

(δοχεῖον), ὩΣ ἐς 5 Ὁ 

Ν, , Ἐσυναχῶώθῃ. “ 8.2 

Συνάχι (τὸ, ἢ. 
Συγαχωμένος (ὁ) ἥ ΡΥ »" 
οὐ γος 9» Καὶ γιδὴς Κὺν 

"Ἥρμοσέ τινί τι, ἐταίριασε, κατέστη 
κατάλληλος, 

Δέν ἁρμόξαει, δὲν ταῖρι ά- ΝΑ 
ζαι, (δὲν τοῦ πάρι). - » ὮΥῸ 

τ “ ΝᾺ 

ὅ ΒΕΝ 5 ὡ 

᾿Εδικαίωσε, ἐδικαισ: ΚΎ5] Ν 
λόγησε--᾿᾽ ΕΕήννισα σ᾿ 2 

--᾿ Ἐπλήρωσε τὴν δεκάτην (φόρον). 

ἱκατέστη δίκαιος, ἐνά- κι 9.7.2 
ρετος, ἀγνὸς-᾿ ΗλΛέησᾷ ΒΝ ΄7 

(ἡ) ᾿Αγνότης--- Ελδημο: μ΄ τ 
σύνη---Δεκάτη (φόρου), ΕΣ. ξ 5 - 

᾿Ανεπτύχθη, ἤκμασε. 

-- ἰοῦ -Ὄ ὦ] μά; 

(ὁ} ρόκος (ἄν. .1 τ ᾿ “νι σαὶ 

θος) κν, ζαφορά. υὐοῦ Ζ
 ΟἿ μὰ ἢ 

᾿Εκραύγασεα, ἔκραξα, ,“ Ὁ... σὶ 
ρ με “ .»Ώ ἐφώναξε, 

Κραυγὴή (ἡλ Φιρ ̓ ΖΡ 

ΝΣ ΥΌΝΝΝ ὕδωρ): αίοῦ 

υεν  Σ ΤῈ 
ἢ δυκρεστιένος, σι τὴν 25 

Ην"- 

ἘΡΕΎΎ Ἢ: 

(ἡ) Δυσαρέσκεια, ἐνόχλησις, 

᾿Ισχυρίσθῃ, διΐσχυ- 
ρίσθη. 

Ἂ ἃ »"Ἤ 

(ὁ) ᾿Ισχυρισμός, διϊσχυρισμός. ρ-Ρ Ὁ 

(ἡ) ᾿Αρχηγεία, ἡγεμονία. ἀχὶο. 

(ὁ) ᾿Αρχηγός, ΨἝ “. 
ἡγέτης, 5. ζξ Γ ν 

(ὁ) ᾿Ισχυριζόμενος, ὁ δῆθεν, δι. 

(τὰ Πτερύγι" ει ἢ .1. ς΄ πεν δὶ 

Α 
-:0 

ἐν ΣΝ ὡς } 

(ὁ) ΜΜυωξός (εἴδος ποντικοῦ), ΤΡ Ὁ 

(τὸ) Πτίλον, χνοῦδι. 

. "τ", “Κὶ 

σε χιξ "2 
ὑπο χυ δῦ 

᾿Ελαφρός, ταχύς--- ὁ ἢ|.. ἃ, ἢ 

Παρισταράκι, μὲ ΔῈ ἘΓΥ, 

᾿Εγαργάλισε, 

"νόθει) σε, 

Νόθος (ὁ). ἰγρν 

ΠΙσσα (ἦ). " -ὦ ) 

Ἐξεπν τσ ζάνευσυ, «9 7 509} 

Στεναγμός (ὁ). 5,9) 



.-ιτοῖ;-. μλ 

.Ρ . 

(τὰ) Λεύκωμα (ἀσθένεια. ΟὟ 
. ,, 

Λευκωματώδης (ὁ). ον 5 

[(τὸ] Παράστημα, ἀνάστημα, -1΄- 
ἐξωτερικὴ ἐμφάνισις. ἘΔ 

Ἐβρυχήθη “0,5 
ἐκραύγασε. »Ξ 2.5. 2 Ἐπ. 2 

Ηὔλησε (ἔπαιξε 5“, 
αὐλόν), ἐσύριξε. -" 22" 5: ὑ: » 2 

Αὔλησις μουσική 5, 

Ἴδη. δι᾿ αὐλοῦ). 
π εὖ 

Ὅμιλος (ὁ}. “Ὶ ̓  χα δ ἢ 

Αὐλητῆς (6). οἷ} το: - 

(ὁ). Αὐλός 

σύριγξ (ἢ). ΡΣ δον οϑλλεῦ 

᾿Επιγλωττὶς (ἢ), ᾿ὼ “Ι ΝΕ 

ψαλμός (ὁ). οἱ γα 550 

ψαλμῳδβός (ὁ), ἱ Αγ ἐμ 

Σμάραγδος (δ). ΝΡΕῚ 
“ΆἌφθονον (ὅδωρ)--ζάμξαμ “5 σ 
ἰφρέτρ παρὰ τὴν Κάαμπα,͵ {559 

Κατεπλάγη, ΜΝ ζ: »! 2. 

᾿Απεφάσισ. ἐδ ΝΕ] ἷ; δ ̓ 2". Ε 

Κατάπληξις (ἦ}. Ὁ Ε' 
, 

(6) ̓ Αποφασιστικός, σταθερός, δ-3.» 

᾿ἰσυνερόφευσε. οἷ» δ ἐγ. 
(ὁ) “Ὅμιλος, συντροφία (ἢ). 1 1 Ἷ 

ἀ)ξενσδλμαθς, τμ]νὴ λιν, 
ὦ αμαθ τ φος, ΙΕ 

ἀν ἔργα ἦν υμ0 

ν Η ε -"Ὁ 

(ὁ} ΑΙΥγνός, δίκαιος, 
ΜΕΥ " ξ Φ ῇ 

(ἡ) Σύστασις---Εξαγνι- - γος 

σμὸς -- ώλὁἀὁὁδικάτη ὡς . 

᾿Επέτυχεν ἄνευ συνα-: -ρο ᾿ 

ψωνισμοῦ, τι τΞ 

᾿Εμανδάλωσα, ἀμ’ 
πάρωσᾳε (πόρταν). ἐσὲ χε δ: 
᾿Ωλίσθησε, ἐγλί- Ὅν πὸ κα δὶ “, 
σΈρΡΉσΕ. δ} ̓᾿ ἐν ἐξ, 

(ἡ) ᾿Ολίσθησις, ἢ “- ΝΜ οἷς 2". 
γλίστρημα (τό). ΡΖ ΣΡ, - Ἔ9 

(ὁ) ᾽Ολισθπρός, 5...) π  “ 

γλιστερός. ἐ. "2 9 Ὁ. 
ᾷ .“ ᾿ 

(ὁ) μάνδαλος, σόρτης. εῪ .». εῪ . 

τ 

“"Ἔσεισε, ἐκλόνισα, ᾿ γ. : 

(ὁ) Σαι- τι. | 
σός 9.5 5} 
"Εβάδισε (ταχέως)-- ᾿ . 
Κατεβρόχθισα. ..}» . 2.7} 

᾿Επλῃσία- -ἢ) “ας .. 15 «π΄, 
σε, ἔπρο- ὐϊἀ} 7. δ} ὦ} 
γώρησε-- Ἕκολ ἀκεῦσε, 

- «νι. «ὦ -- 

“Ὑπερέβαλε, .3 μὰ] »Γ ὁ} 

(ἡ) Οἰκειότης, «ὦσι ὴμῳ, δος, 
συγγένεια --- μα ἀ9 Ὁ" 
Κολακεία, 

. «2 
(ὁ) Κόλαξ, ἀὐλοκόλαξ,. κ᾿ Ὁ} βωὉ 

᾿Ωλίσθησε, ᾿ -“.}.γχ “πὶ πὶ 

ἐγλίστρησα, 7. δι " ὅ- ἡ 9 5 

[ὁ} ᾿Ολισθηρός, μκΝ . γ΄ 
γλιστερός. ἘΞ] .» ̓' 28 : 

(ἡ) ᾿᾽Ολίσθησις, ἀ Ν δον 
γλίστρημοι. ὌΡΕΣ ̓  ὦ} . 

᾿Ωλίσθησε--Ἡμάρτησε, “1, ὅ1"ς 
ἔπταισε, παρεπάτησεα. δ οὐ 

(τὸ ᾿Αμάρτημα, παράπτωμα, Σ- 
πταῖσμα--Παροϊπάτημα. - 

(ἡ) ̓ Ολίσθησις, ὀλίσθημα {τὸ} --- "εκ 
᾿Ελάττωμα, ἔλλειψις (σφάλμα). ὦ -᾿ 



.»}) --τδέ.- δ. 

(τὸ) Κελλίον φυλακῆς. ὑ]»Ὁ 

(ἡ) Πασχαλιὰ (φυτόν). ἜΝΡΕ δῸ ̓᾿ 

" - ὅπ κω. Ὁ . τ΄, ἔσφιγξε, σὺ τ φ γον 

νέσφιγξε, ἐ- 
ατανοχώρησε, περιώριθε. 

τὸ Δορον αφθαίμονς, φ 
(ὁ) ψευδάργυρος {(τζίγκος}. Ὦ - 

Βόμβος (ὃ). ὍΣ 

᾿"Εμοίχευσε. ἘΝ ̓ ὦ ὁ 

Μοινείᾳ (ἡ) ΔΕ ὠ ΕΣ 
-“" . ὍΝ ᾿ , 

Μοιχός (6). }} οῶν δ ὃ: ς Ὁ " 

5 . 5 -᾿: -μλ)ὴὺ .- 

ΛΠ ΟΝ... 49 ὁ» ΚΑ ἐπα 
" ὮἜ. Ὁ Φ΄ “ας 

ἔἴρη εἰς τὸν Θεόν. ΔΑ τῈ ΟΣ 
(Ὁ) ̓Ασκητισμῦα  ἘΥΟ ἀκα δ, ΔΑ 
ἰ πρὸς τά ἐγκόσμια). 

(ὦ λοήμαντος, εὐτελής, ΨΥ 

(ὁ) ᾿Αὐκητής, ἐρημί- ΨΥ ΨΙΣ 
τῆς, ἀναχωρητής, ΣΦ 
ἐγκρατής, 

᾿Ηκτινοβόλησε, “,.“ ὅς “Δ, ΤΑ΄ὶ 

Ξλαμιμε ἀπηΐῦ- -.-" ΣΉ ΓᾺΣ :»᾿Ὦ.0 

γασα. 

Ἤνθισᾳ, ἔθα- ὅ -." Ὁ Ὴ Ψ 

λα (δένδρον). ω» “9 ρου Ὁ 

Ἤκμασα, ΚΑ Δ ἢ: μλ ἦ 

᾿Ενδιεφέρθῃ διά τι, δῶσε -ο 

προσοχὴν εἴς τι. δι, Ὁ" ᾿ 

(τὸ Ανθος, ἀπάν- ,, ΑΣΑ 

θισια, ἀπαύγασμα, ρ.. 5... 

Ζάρι (τά). ον] ᾿μὰὺ 

“Εσφιγξεα, ἔδεσε--: ὸ,», ὦ 
᾿Εχαλίνωσε (ζῷον), 

(τὸ) Ἥνίον, (ὁ) χαλι- -ὥ. 
νὸς (καπίστρυ)., τ ἡ " 

Κατέστη τι χρό- Ψν ΗΝ 
νιον, ἐχρόνισε, Οὐ 22 ὦ τ. 

(ὁ) Χρόνος, --“ Ὁ. δας Κ᾽ 

καιρός. Δ ἢ “Ὦ. σὰ.» οἱ ω 

Πρόσκαιρος (ὁ}. ι5-ὖ 1 

"" ω ἡ 

Χρόνιος (ὃ). πῦον Ὁ 

(τὸ) Ψῦχος δριμὺ (κρύο “«ς͵ 
τσουχτερό). μ᾿.» . 

" 
Συνεκράτησε (οὖ- “τ 17} , τ᾿ 

ρα}, περιῶώρισ. ὠ »πὶ μ 2." ἵ Ν 

Προσέφυγε, κατέφυγε. ἢ 11.) 

Περιώρισε τινα, “| πώ 552 1, 

περιέσφιγξε, ὡρ ἐμ ϊ . 

(ἡ} Σφῆκα (ἔντο" .- ἯᾺ 

με οὐ 2- πα 

(τὸ) ᾿Ελατήριον (μηχανῆς “27 
ς.λ.π|}. 9 -Δα 

ἢ νι» 

(τὸ) Κρίνον ᾿ἄνθος). 3 Ὁ 

(ὁ) Μέγρος, «ἢ, 5.“ ΕΝ 

μαῦρο. ζ 2 ζ 5 995 9 

(τό}] Ζιγγίβερι {φυτόν}. ἐς } 

᾿Ετάγγισε κν, ἐτάγ- , ΠΟ: 
γιασα (λάδι κι λ.π.). ς ὦ ξ: 

ξ.9 (ὁ) Ταγγὸς (ταγγιασμένος). 

ιτὸ) Τάγγισμα, τάγ-. τ. 6,.“ς.. ἡ ταὶ 

γιασμα, ταγγάδα, τι 22 ζ' 2 

(ἡ) ᾿ὡλέγη (ὀστοῦν. οἱ Ρ “ “ 

Σκανδάλῃ (ἡ). 
οὔ 

(ἢ) ᾿Αθεῖα
, ἀπιστία, 

ἐγ ἔ χα τ δι 

ψευδευλάβεια. 
5. ἢ 

(δ αρϑεος, ἄπο Χ οἱ γι. ς Ὁ 



2}. - Ἀδὰ. . ." ἧ Α) 

--“ ἢ .« (ὁ) Λαῖλαψ, ἀνεμοστρόβι» “Ὁ “, 

λος, καταιγὶς (ἡ). ὑπ. 
᾿Ενήμφευσα, σωνέξζευ: 
ξε, ὁπάνδρευσε, 

(ὁ, ἡ; Σύζυγος --ἰτὸ) 

ὩΣ] Ὁ 

2... 22 

Η͂ « 

ζεῦγος (ταῖρι), εἷ; ̓  “ΖΦ ζξ9 2 

Συζυγικὸς (ὁ), «ἐν 

[8} ᾿Αρτιος ἀριθμός. Μ 4} ΜῊΝ 

(ὁ) Γάμος, σύζευ- κων 5" 
ξις (ἡ). “- .» ς"9 ̓ 

. " ἘΠ} 

Ἔγγαμος (ὁ), 5.2 

»" 5 ᾿ 

Διπλοῦς (ὁ) ξ 350» 

᾿Εφωδίασε, ἐπὶ εἶ κι ας 

προμήθευσε, "9.21.2... 32}}653.}}ὕ0 

(ὁ) ᾿Εφοδιασμός, ἐπισιτισμός, ΠΕΣ 

(ὁ) ΣΞάκκος τροφῶν). ἐν. 5:39» 

Παρεποίησε, ἜΧΩ ᾿ 
παρδχάραξα, 2.) 29.ιὲ.)τλλ᾽)ν 
ἐπὰλ αστογράφησε, 

᾿Απεμακρύνθη, ἔ- . “Ὁ σ΄. 5. 
ξετράπη, ἐξέκλινε ΟΣ 92.2.5... ᾿ 

᾿Αλληλοεπεσκέφθη, “ [γι 4.3 
ἀντήλλαξεν ἐπίσκεψιν: 2.“ 2.}Ὁ 
(τἀ) ᾿ϑεῦδος --ἰ(ὁ) ἹΨΡευδής,  ΠΌ.͵ 
πλαστός, νόθος, ...2 

ἀ πὶ - 
ἹΨΨευδομαρτυρέία ([ἦ). .9 ΠῚ δος ὁ 

Ι 
ῷ Ξ,.- 

(ὁ) ᾿Επισκέπτης, ξένος ἡ “4 ̓ ξσ ̓; 

'Επίσκαιαης (ἢ). ἜΝ 

(ἡ) Παραπσίησις, παραχά- ᾿ς 
βαξις, πλαστογράφησις, 1.259 
Τόπος ὅι' ἐπίσκεψιν προ, ιν 
(μνημεῖα κὶὶ π).,͵ πο. Ξ οἷν 

Ὁ .» 

(ὁ) Πλαστός, κίβδηλος. » 

᾿Αγιόκλημα {τ6}. μα! ᾿κΑ 1 

᾿ΑνθύνΒρον [τό]. ν εἰ 

᾿ π, ΄͵ 5 ἢ μ᾿ 5- 

κα λ» Ὁ δ “ξ,5.50 
{πὸ} Ανθος:- (ὁ) Λούπινος (λουμπιν ἄρι) 

Ἢ ᾿Αφροδίτη (πλανήτης). 5 κῷ 

α ὦ (ἦὮ; Σύφιλις “ “ἡ .λ 
(ἀσθένεια), 5.» ἡ, 5... 

᾿Ανθοδθοχεῖον (τό}. ὦ »αΣ 

Ψ 3 ᾽ ἡ Ανθηρὰς (6). σλυλλ», 
(ὁ) ΔαμπεΕρός, φαει- .. δ΄.’ “τα 
νάς, ἀκτιγσβόλος, ΕΝ Φὰ κΆ ἡ 

Τὸ Γέμενος τοῦ Αἴ. κα, 

χαρ, ἢ μεγάλη Θεο “0 αἷς 
λογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἰσλὰμ (ἐν Καΐρῳ). 

(ἡ) Ανθησις, ἀνϑη- ᾿.- Ἢ 

ρότης. Ἵ 3 ἡ 

᾿Ακμὴ (ἦ). ΠΕ ἢ 

(τὸ) Λαγοῦτο (μους, πο ἂρ 
ὄδργαγον), οὶ Ὥσ“ΦΣ 

᾿Εξηλείψθη, ἐξέλιπε  Ξ Ξ ΞἢΉὴΞΩ 
-- ᾿Εξέπνρβυσε, «φὩἌὐγίρτυ 

᾿Εφόνευσε, ὥς ὧδ οἱ 

(6) φθαρτός, μάταιος, ι326. 53.2.4} 
“ ἊΝ -.“ ΒΑ ᾳ κ᾿ 

Δυσωδία (ἡ. ἴξβ. 15 5. δ) 
δυσώδης (δὶ, “δ. 
Ἤνθισα -- τ, τ εἰ- : ᾿Απήστβαψε 9.2... ὦ) ε φρο. 
-- Κατέστη κεγόδοξος, 

(ἡ) Κενοδοξία, ὑπεροψία, τας 
ἔπαρσις, μεγαλοπρέπεια. ,". 

(ἡ) Ποσότης, ποσὸν --- ιω΄- 
Περίπρυ, κ5. 

[ὁ) Κενόδοξος, ὑπερόπτης, ἌΧΑΡΟ 
ματαιόδοξος, 



ι 

.. .- "δλ-- 

(αἰ) Σωμπληρῶ:- 
ματικαὶ γωνίαι, 

(ὁ} ᾿Ακρογωνιατος 
λίθος. 

ὁ ον τὸ οἷς ἷ. 

τ » 5. 
ΜΝ 

Ἐ- ἢ Ὥω" 

᾿Ἐλάδωσε, ἘΠΕ πα ΚΞ σιν ἢ» 

. α ταὶ 

ἰ(τὸὴ "Ἔλαιον, λάδι, 
Ὡ- 

Λαδᾶς (ὁ). «φ-ἶῳ ὦ 

Ἐλαία κν, ἐλῃά. ἜΗΝ 
(ἡ! Στάθμη {κτίστου) -- Αστρο-ς ἦις 
νομικὸς πίναξ, ἡμερολόγιον, ξ. . 
᾿Απεκάλυψα [ἀν- ΘΝ] εἰν : δι ᾿ 
δριάντα κιὶ.π.)}. 

᾿Αποκαλυπτήρια (τά]. οὐ 4 »}ὴ 

Ἔπλειο- 
δότῃσε, 

ὁπερθτίμησε (ἀκρίβηνε). 

“ΠΣ δ σαὶ . 
Δ αὐ νν ἔλα Δὲ.» 

Πύξήθη ἢ ὑψώθη ἡ “ἢ ΝΑ (ο 2. .αἃ 

[ἀξία πράγμ ). 
ὦν γὼ 

(ἡ) Αὔξησις, Σ οοθήκη, κι: 
πλεόνασμα, 

δδὺ 

(ὁ) Περιττός ---  Πλεονάζων, ΙΝ 
περίσσευμα --- Σὺν (ἀριθμτ.}. 2 

» ᾧ - ΒΒ 

Σκωληκακιδής ἀπόφυσις, ἢ 53 ἰὐδλὴ " 

Πλειστηριασμὸς (ἀ}. οὐοὶ “ξ. οἷ κα 

Δημοπρασία (ἡ]. 

(ὁ) Ηὐξημένος, ἐπηυξη- 
μένας. Ὁ ͵ 

Ρῆμα σύνθετον {νρμτ,) “ὦ να ᾿ - 

Πλειοθότης (ὁ), αι ἦγ. 

Πλειοδοσία (ἢ). ἘΠΕῚ 

(ὁ) Πίθος κν. πιθάρι, εἶ 
κιούπι. .}} ᾿ 

Ὡς σῷ) 

,.3.» 

(ὁ) Πλαστογράφος, κιβδη- “5. 
λοποιός, παραχαράκτης. 22» 

Λέμβος (ἦν ἘΝ ὁ. ξ 2...) 

ὁ) “γασῶὼ πὸ 
[ ε ον “ ἃν, .“:) 9.0) 

᾿Εστόλισα, ἐξωράϊσεαε, -5“.2.. «Ὁ σ᾽ 
ἑκαλλώπισε, .ῳ5., Ἀν τ... 

(6) ᾿Εστολισμένος, ἐξωραῖ- -ἢ σι 

σμένσς. ι2. ἡ 

᾿Εξετέλεσε.- Ν πὶ ᾿ 

᾿Επηγγέλθη, δὰ (9 3}. 9}. 
ἐξήσκησαν, 

(ἡ) ᾿Εξάλειιμις, παρακμή, - 
παρέλευσις. ΟἹ 2. 

(ὁ) Παροδικός, περαστικάς͵ ΑἸ 
πρόπκαιρος, ω . 

(ἡ) ᾿Εκτόπισις, ἀπομάκρυν- Ὡσῃς 
σις, ἀπάλειψιος. .}} 

(τὸ) “Ἡλιακὸν ὡρολόγιον, 1. “ - 

(ἡ) Ασκησις, ἐκτέλεσις. ἘΝ ΠΕ 3} γᾺ 

(ὁ} Χυμὸς (ζουμί]. Σ ἢ “ξ Ὃ Ε 

πεμόνωσα, « 5 “- 
ὀονευεαίσοσε ἼΡ ι9.. "ἐς .3. 
ἀπέκρυψε, ἀπεσιώτπησε (μυστικόν). 

Ἀπεμονῶ- 2 “τα “- ἢ Ὁ σα 
θη, ἀπε: ΕΒ «530 

σύρθη εἰς γωνίαν, συνεσπειρώθη, 

Γωνία (ἡ). 2,0 “ξ {2} 

(ἡ) ᾿Ορθὴ γωνία. πὰ 
(ἢ) ξετα γωνία, δ οἷο ἀ 

(ἡ} ᾿Αμβλεῖα γωνία, ὡ κα ἂν “ 

(ἢ αν τ ταγαος μι αὐ] ἃ) 
(αἴ) Παρα πληρῶ" 
ματικαὶ γωνίαι, 



(ὦ -- δῦ -- , 

μ , Ὦ » 

᾿Ενέδυσε, σι 90 

᾿Ενεδύθη, ἐφ όρεσε πον ὅπ 

στολήν, - Θὲ 9 

(ἡ) Στολὴ -- (ὁὶ εἶ ἜΝ 

Συρμὸς (μόδα). ὦ ζύω;ἢ}» 

60 --ο΄(μ}} 

Θό. 

᾿Αφῆκεν ὑπόλειμμα (ὅδα: 
τοῦ, Φαγητοῦ κι π,}. ΠΡ 

{τὸ} ὑπόλειμμα, Δ ν 

ἐναπομένον, ὑπὸ: ΠΕΣ 9." 

στάθμη (ἡ). 
(ὁ) "Ὑπόλοιπος, μένων --- ὧν 
“Ὅλος, ὅλοι--Βαδίζξων, (4). - 

Ἢρώτησε, ἐζήτησε, τα "ν» 

ἤτησᾳ. ἜΝ, εὐ 

Διησωτήθη. ὁ ῦ «ὦ 

“τι, δ Ψη ,} 

"Ερώτησις (ἡ). ζλι ] 76 ὦ 

(6) "᾿Ερωτῶν, ζητῶν - κμ ε 
αἰτῶν -- ̓᾿Ἐπαίτης. οὶ ω . ξ ἘᾺΝ 

(τὸ) Ὑγρόν, ᾿. Ε 

ρευστόν. (...) ἘΕΙΕΣ ̓ ξΣ ἰω 

ᾧ - στο 

(ἡ) ᾿Επαιτεία, ἀλητεία, ἜΝ 

(6) ᾿Επαίτης, ζητιᾶνος͵ “ πῸ 

ἀλήτης. ω ἊΝ 

(τὸ) Ζήτημα, πρό' υ ᾿ 

(ὁ) “Ὑπεύθυνος, Σ,δν λδν 

.- ὦ »} κᾳ4 

Εὐθύνη (ἡ). ΓΒΙ ΕΘΝ 
ὲ 1 -" “ 

᾿Εβαρύνθη (ἐβα- 
ρέθη). παν ἐ τ κα 

(ἡ) Βάρονσις [βαρεμόᾳ), ἊΒ 9 κω 

πῃ 

β.. 

[τὸ) Κρόμυον παντικοῦ (δηλητή- “᾿ς 
. 

ριον) --- Τέττιξ {τζίτξικας). “. 

(ἡ! Φιλύρα (δένδρον), πον 

ζιξυφιά Οὐ. 

(ἡ) Παρέκ- δι ο σι 

κλησις, ἀο- οἷς ΕΣ, 2: 5. 9 ̓ 

ξότης, παρεκτρο πῆ. 

(ὁ) ΚΚολοιὸς {πτηνόν), 
κν. καλιακοῦθδα. 

[ὁ] Παρεκτρατπείς, λοδός, 

Παρεποίπ- 
σε, πᾶρε- 
γάραξε, ἐπλαστογράφῃησε, 

(6) Πλαστός, 

ὃν 
ἜΡΟΝ ἐς ὦ γὅκνς Αἱ . 

κίβδηλος, 

ΠΣ 
Ο δρῦς τλεσας, τις τ 
(δ κι βδηλοποιός, παραχα- οὐ 

(τὸ) Περιλαίμιον κν, γιακἄς, 5. 

Διεσκόρπισδε, “5, ξσς . 
διεχώρισεα, πὰ ἐπ δ « πὰ ᾿ 

᾿Απεχωρίσθῃη, ἀπεμα: ον μῃν 
κρόνθη, δἷν ἐὶ Σ 

"στόλισε, διπκό. 5“ .Ὁ 
σμησα, ἐξωράϊσα. ὦ" «ἡ, "ὧς δ» 

'Εξυρίσθη, ἐκουρεύθη. ὧ αι ὩΣ ̓) 

᾿Εστολίσθη, Ὀδιεκοσμήβη, Ἐ 9 ὦ . ̓ 
»Σ ὦ» 

(ὁ) ΚΑεινός, καύχημα, καμάρι. ὦ", 9 

(τὸ) Στόλισμα, διακό- ,- αι ππος 
σμησις, μ᾿: κ.-:: 

᾿Ξ. 

Δνακόσμῃσις (ἡ). ὧν κ.) ω 

(ὁ) Διακοσμητής, κομμῶώ- ἐδ νῷ 
τῆς, κουρβύσ, “ι ' 

Στολισμένος, κεκο- ΜῊΝ μα ̓ Ὡ δ᾿ 

σμημένος, 



Κλεψύδρα (ἦ), χ..1..΄ ζω 

Ν . Ὁ . 

Επετράπη τινί τι, (παι ξ 

Κατεπόθη ποτῶν ᾿ ἄμα .1 «5 

(εὐχαρίστως, (οἱ Ὁ} ἐϊ-- 

Σειρά, στρῶμα {ἄμ γι... ὁ, 
μου κ ὶ.π.}. ὡζϊω "Ὦ. ΒΝ 

᾿Ωδήγησε (αὐτο-, ὁ -αοῦς 
κίνητον κ λ.πὶ}. ( «5.» ) ι5 3 οὶ ϑίω 

(ἡ) Κνήμη---ὶ τέλε- .]»" ΝΕ 

χος (τὸ)---Σκέλας, ἜΡΟΝ Ζ φἰω 

ἽἜρρευσε, ἔδρευ- ὋΝ 

στοποιήθῃ. (λεὼ 
᾿Εξέθεσεν ἐμπό- ΠΝ 

ρευμα πρὸς πώ- (0 }ρ Ὁ οἷ 
λησιν -᾽ἰ' Εβόσκησεν ἐλευθέρως (ζῷον) 
--Επέβαλέ τιν! τι, 

, ἕν Δηλητηριώδης (ὁ} ΝΣ 

'ψψηλός (ὁ). ( "Ὁ ρί- 

, 
(ὁ) Σὴμ (υἱός τοῦ ΝΕ), οἰ. 

Σημίτης (ὁ), ἊΣ 

᾿Απρόσεκτος (δ]. ( {μὴν ) οἰ 

᾿Εβλασφήμησε, ΧΦ 
ὅβρισε, πα ὑς κω 
᾿Επροξένησε ---ὄ ΓΝ. »- [τ " 

Αἰτιολόγησε, “πὰ ἐς κι κὰ 

᾿Ενένετο αἰτία ἢ ἕ 

πρόξενος--Ἐξζήτη- τὴ ἐπ κὶὶ 
σᾳ τὴν αἰτίαν, 

(ἡ] Βλασφημία, ὕβρις, 

(ἡ) Αἰτία, ἀφορμή, 
(τὸ} αἴτιον. μὴ 

ΕἸ 

[ 

οἰ εν 
(ὁ) Ὑβριστής, βλά- “ς΄, ὁὶ 
σῷημος. ἿΡ «ὐῦ ΒΝ 

(ὁ) ΔΛιχανὸς (δάκτυλος), Ἐ} 5 ὦ 
ϑείκτης, ἜΝ 

“ΠΑ -- ω 

Κατέστη κακός, .ᾳ 
ἐλπεινός, ἀθλι- (ἷμ) ἐμὰ ΐ εἴτω 

ος -- ᾿Επεδεινώθη, ἐχειροτέρευσε. 

᾿Εϑυστύχησε, Αἰν. εἰ 

᾿Εκακοπέρασε. πὶ -- ἱϑεω 

᾿Ητύχησε, ἐκακοτύχησε, ἊΣ 2 εἰμ 

᾿Εδυσπίστησε. . 65 “- οἷ, εἰ 

Δυσηρέστησε, προσέβαλε ΐ 5 
ἔβλαψε, ἔθλιψέε τινα. ὦ ΐ νὼ 

᾿Αἀφέθῃη ἐλβόθε- " - 5 
ρος, ἐκινήθη ἢ ( λον ) -κὼ} ὁ κυὐω 

ἔτρεξεν (ἐλευθέρως), 
(ἡ) Τακτονία (δένδρον), τὲκ 
(εἶδος ξύλσυ), 

"Ἔρρευσαν (ὕδωρ) κι 
--Ἠ ῥἰΨΦ Ἐτάκη, ἔλυωώσεα. (--.ὸ. ζ ἿΝ ει 

ει 

περυηγήθη φεὼ 
(τ δον, πλατεῖα, Δι; 

δ. (ξπλ)έσε ὅς 
ἀβορυαασοι (9,0) υγλαιὰν 
Διεδόθη, ἐξηπλώθη. 

᾿Εβάδιαε, πέριξ. ῊῊΝ 
πάτησε, ἔτρεξα. ( - Ὁ ) πο "ω 

᾿Εκυβέρνησρ. ἐ: - κ)κ 
πολιτεύθη -- (υ»- σε ο; ω 
Διεχειρίσθη--[Κξατέστη ἱπποκόμος, 

᾿Εμαστίγωσε, ( ΡΝ κω εὐ 
τρὶς 

(τὸ) “Ὡρολόγιον--Ὥρα (ἡ. “Ὁ 
᾿ΩὩρολόγιον τῆς 5 πὶ.5:." 
τασέπης, «3 ]} ζοὶι 

“ὩΩρολόγιον τοῦ 4} Δ} κπ-ν 
τοίχου, ἀ010.} “Ε 

᾿Ὡρολόγιον ἡλιακόν, ἀω χοις 



υἱ .ν 194-- Νὰ 

Ιλαυροπίναξ (ὁ). δ λϑωνων 

(ὁ} Καθετὴρ ([ατρ. » 8 
ἐργαλεῖον) ΓΝ ἐαονασω 

οῃ “Ὄ δ 

[τὸῇ Μαλλὶ λεῖον [οὐχ ", “ 
σγουρόν). 5- 

λ (ὁ) Φεβρουάριος νι ὦ, μι, 
(μήν). ᾿ 
Κατέστη ὁ 7σς εἰς “" “Ὁ 
τὴν σειρὰν -- ἼΕ' δι ᾿ τ" 
λαβε τὸ 17 τινος, 

᾿Επταπλασίασε --- ““Π ςν 
κατέστησεν ἑπτά: δτ' δ 
γῶνον (σχῆμα) --ο Εχῶώρισέ τι εἰς Τὰ 

τἰξ λον ες 
ϑδηῖλαον, εῖ ο! 
Ἕπτὰ (7). " 8--- ἀλλο 

Ἑβδομήκοντα (70), (γε) κι 

(ὁ) “Εβδομὸς {70ς]. ζω ΕΝ δ- Ὁ 

(ὁ) ᾿Επτα πλοῦς --ο Ἕπτα ὦ , ᾿ ν πτὰ  κοίω 
σύλλαβος. »»Νἱν, 

᾿Εβδομὰς (ἧ). ἝΝ : εξ» 

παρόντος δ᾽ εἶ 
'βδομαδιαῖος (6), σρ κω) 

Ἑβδομαδιαίως, ὯΝ μϊ 

᾿Ἑπτάγωνον (τό). ἌΝ 

ἱζατέστη ἄνει 24. , 5 ἢ .}5 πο 
τὸς (ζωὴ), ὠνὴν ἀπὸ ἐἀπ- 

ΣιυνεπαΑληρώβη, ἐπεΕρὰ- "ἔβρη πτ 
τώθη, ἀπετελδβιώθῃ, ἐπ ἐπ 

᾿Απετελείωσε, συνε: . εν 
πλήρωσεα, ἐπεράτωσε, ἀππαιο ἀ- 

Αἰτιότης (ἡ). (- .-: “ 

ἐν ς, 
“Ὑπαιτιότης (ἢ). ἜΝΕΌΘΝΣ 

(ὁ) Αἴτιος, Βοος πο} 

πρόξενος, ὡυλο δ τι 
ὑπαίτιος, 

(τὸ) Σάββατον ΝΒ 

(ἡμέρα). -π-π' ἴσος 

Λήθαργας (δ). τὼ 

(δ) Σεπτέμβριος ὑμήν). ΡΘΟΥΝ 

᾿Εκολύμβησε. πὰ ἐξ 

“Ὕμνησε, ἐδοξολό- -ροι τ 

γησβ, στ ς" 
(ὁ) Ὕμνος, αἶνος, (ἢ) μι ΚΕν 
ὥμνησις, δοξολονία. 3 ἴσα 
Ὕμνος τῷ Θεῷ! 5.2 
Αἷνος τῷ Θεῷ! κ᾿ ΝΝ 

Κομβαλό.- - . πὸ, ωπ|Π δ. 

γψιον {τό} ΑΝ ἐδ ώσνν 

Κολύμβημα (τ) ἜΡΟΝ 

Κολυμβητὴς (ὁ). πνῇ τῷ 
“ὕμνος (ὁ). κεν εἰ 

᾿Εκοιμήθηῃ (ὅ - νος ,. ἦς 
πνον βαθύν). ξ-τὸ ὅτ’: ὅτ 
᾿Ελίπανε {γῆν). 

οὐ διε ἀν 
ἱξατεπράϊνα({πυ- 
ρετὸν κ,λ. π.}, 

ν ἰ.... . ἀν ὦ ἔτ: 
[τὰ] Ἕλος ἁλμυρὸν 
ἐλώῴδης τόπος, 

᾿Εξύρισε ἢ ἔκοαψείμαλ. 5.45 “, 
λἀιά, τρίχας ), ἀπ ἐλο νυ 
᾿Εκαθετηρίασε {πλη- "": "Ὁ" 
γὴν κ᾿ πὶ} ἀτὴνὶ δα 

(ἡ) αθετηρίασις (ἰατρικὸς ᾽8 

ὅρος) --- Λέων (ὁ), “ 

(ἡ) Καταγωγή, χροιά, 
ὡραιότης, σχῆμα (τὸ) -" οεῖς 



Καῖτῃβίβασε πὰ “ . ἢ -- 2 “ οἵ 

μαπέτασμα. ".ὦ .φ-: εν ; 

"Ἔκαμε σεάχων (φυ- ἘΠ - ἢ 

τόν), ἐσταχυῶθῃη. 
. τ “ΠΡ Ψ᾿ ΟΡ... .- 

ἘΝ 2 Ἔα ἘῸΝ 

Στάχυς (ὁ). 

Μύσταξ (ὁ). ὑνννς ἅμα 

(ἡ) "Οδὸς --- Δημοσία 5) 7 ᾽ 

κρήνη. πε Ὁ 

τΤαξειδιώτης (Ὁ). 

Ὑπέρ, πρὸς χάριν, ΠΝ ι 

᾿Ηλευθέρωσε, ἀφῆκεν. πΝ μι 

Ἠχμαλώτισε, 5 ΐ (5 

Αἰχμαλωώσία (ἡ). ρα 

Αἰχμάλω- “τ κ᾿ ὁ 
τὸς (6). ἀνωνς 5.2 ὯΝ 

ἝΞ (6). () “ ΝΡ Σ 

“Ἑξήκοντα, (60}. (1) ἜΡΟΝ 

Ε.ο -- 

᾿ἜἘκάλυψε, ἔκρυψε, δ μου 

᾿Εκαλύφϑη, τ τῦ ΖΦ πρὶ ον; 

(6) Πέπλος, καλύπ- 
τρα, κάλυμμα. 

(τὸ Παραπέτασμα, ἋἍ. 7 ἢ; 
κουρτίνα, αὐλαία (ἢ). -7 ξ - ων 

Εἰς τὰ παάρασκήνια. ΠΡ; ἈΝ 3 ιὖὰ 

Κ᾿ ἃ 
: Γι 

ΕΣ ἢ σα 

Σακικάκι, (τὸ) 

(ὁ) Σκεπκαστής, προστάτης 
(Θεός). 

(ὁ) Κεκρυμμένος, ὑπονο- . 4} 

οὐμενῶς. πόσα 

᾿Αντωνυμία ὑπονοους . “ “ἢ ΝΡ 

μένη (γρμτὶ)). " 

- Ν"Ν ἫΝ , ἢ 

Βα ΤᾺ ἐπ" 

ιιναπλήρωσε -- -Ἀἀπένειμεν 
ἀφθόνως (ἀναθά). 

[Ἰλήρης, τέλειος, ᾿ ἴω 

ἐντελῆς. Ὧ 

Προηγήθη---ὑπερέ - ὁ ς, «7 
βαλε. πε πο 

" -΄.{ἢ ἊΝ --" 

᾿Αντηγωών!σθη, δἰ ἐς 

Διηγων[αθη, συνη- ΝΞ 

γωνίσθη.- μ᾿ ων δ 09 

[ἡ] Προτεραιότης, --" ὼς. «ἡ Ἶ μ᾿ - .» 

προῦπαρξις. πο 3 το 
-: . ᾧ .." 

Πραμελέτῃ (ἡ). ἡ,» » ἜΝ 

(ὁ) Δρόμος {τρέξιμον). ὯΝ 

Ἱπποδρομία (ἦ}. ..3.} ἜΝΝ 

ἹΙπποδρόμιον (τό. ὌΡΙΝΕ ὁἴλα 

Προηγούμενος, πρότερος, Σοῦ 

προγενέστερος. δεν 

Ἡ προτεραία, ὦ ἰω ρ»" 

Πρότερον, προηγουμένως. ἰὰ ι: 

Προηγούμενον (τό). (Ὁ μα τ. - 
} 

᾿Ανταγωγιστὴς (ὁ). ὦ ἰμωῳ 

(ὁ) Διαγωνισμός, ἀνταγῶ: χ΄-κἱ 7 

νισμός, ἅμιλλα (ἦν - μὰ 
Ἔχυσε “1 - ἢ ε 1 " “τ 

μέταλλον. : “ὍΝ ὅλῳ.» 

(τὸ) Χύσιμον μετάλλου, ὄλρω 

Χύτης (ὁ}. ΝΣ 

[τὸ)] Χυτὸν μέταλλον. “)»--5} ὄλνυ 

Τεμάχιον χυτοῦ με- “11 “᾿ς τ ὃ ἣν 
τάλλου. 

Χυτήριον {τὸ, δὶ ιωχ. Ζ όλως 

Διέθεσε πέρι- Ἅμ| . τ, μ 

ουσίαν διὰ 

φιλανθρωπίαν, 



} 

ΒΕ 

(ἢ) Φυλακή, ὅβσμω" ’ Ὁ 5 
τήριον {τό}. μρπω ες» 

.Ιὰ “- 

Δεσμοφόλαξ (ὁ). ὑἱϊσκῖυ 

ἰὼ} Φυλακισμένος, 
Ὀβπομῶτης, 

᾿Ἡρέμησε, ἡπύχα-: 
σε, ἐπραὔνθη. γ»εὰ εἴπω “᾿ “ 

᾿Ἐσαβάνωσε νεκρόν, ΡΝ ἰσρεν 

(ὁ) Χαρακτήρ, (ἡ) φυτ . . τ Ὁ 
σικὴ διάθεσις, φύσις ΒΝ “ἢ ἢ" 

Ἔσυρεα, ἀπέσωυρξ, 
ἐτράβηξε, 

᾿Απεσώρθῃ. 

ἘΠ νν, ον] 

ιτ -" " 

κῶς ἡ ὦ νος, κ᾽ 

εμἱ' -.- ἃ 

ὡρι ἐν} 

(τὸ) Τράβηγμα- Κλήρωσις (ἡ) «---“5’ 

(τὸ} Νέφους, Μῇ “ “] 

σύννεφον, «οἱσ δ. εξ" ω 

ἰ[τὸ) ᾿Απατράβηγμα, (ἡ) ἀ- ᾽ 
ποχώμρησις, ὁπαχώρησις. νος. 
Παράνομον ἢ ἄδικον ...2 

κέρδος), καπηλεία Δ), ΚΤ" ξ- 
᾿Εξέδαρξ, ἐξα: 
φλούδισε ἔκνῃησεξ τ σας ἀπε 

(ὁ) Γδαρμένος, ξεφλουδι- 
σμένος. -;»»-- 
᾿ “9 Ε Ἔρευσᾳ, ἐχύθη. - ζ γε 

᾿Ογκομετρικὴ χοάνγη, ἃ. ἢ Ὁ 

Ἔγοήτευσε, ἐμάγευ. “ 5 - 
σε, ἔθελξα, Βα ον 

Ψ«ἘΠΤτσ 

(ἡ) ἀαγπία, γοητεία, των 

[ἡ) Αὐγή, χαραυγή, ᾿ Ἄν 

3 α ΚΑ 

ἰνεύμων (δὲ Ἐξ» “ὦ 

(ὁ) Γόης, μάγος, θελ- κ,.5 
κτικός. ΕΝ ΡΝ 

(τὸ) Φαγητὸν τοῦ ὄρ. 
θρου, (Ραμαζανίου), »»ώ:. 'ξυΡ»ώ 

πὰ τῆς- 

- ἃ »"-" ΠΡ» Προσβκόνησε, ἐγονυ- ᾿ς δ νι 
πέτησε. 

(ἡ) Γονυκλισία, προσκύνησις. 5 "εἶ 

Τάπης (ὁ). ἜΝ 

μὰ μενος ἀκ δυρς ξαρῦ 

οδῆσε οὐξν πο τέ 
Ἔγραψεν ἢ ὡμίλησε μὲ ρίμαν. 

Καυκούρισμα (τό}. 

(ἡ) "“Ομοιοκαταληξία, ᾿ς 
ρίμα, παρήχησια. 
᾿Ομοιορκατάληκτος (λόγος), 
πεξοτράγοιυδο. 

(τὸ) Παραπέτα- . - 
σμα, κουρτίνα, μ᾿». μ᾿ 

᾿Ενέγραψε, κατέ- “- ῷ» 
γβάαψε. μπῶ 

: ῳ 
Νιλητρῷον [τό ΣῊ ΒΝ αὶ Ξ 

ἌἌρχεοτα (τά} μ» δον 

ἘΠῚ Ἴβκω 

Ἰσ 
“0. 

σα 

Κατέστη ἁρμονικός ἢ 
συμμετρικός ὦ λόγψας, “Ὁ κσϑ 

(ἡ) Συμμετρία, ἁρμονία, συ-. ι 

νοχὴ -- Ραΐ, ἔκχυσις, ρίσ-;ὐ 

(ὁ) ᾿Αρμονικός, συμ- πιο. 

μετρικός, συγνεκτικός, ΟΝ 

᾿Εμπορικὸν Μητρῷον, 

(ἡ} ᾿Ἑγγραφή, καταγραφή. 

᾿Εγγεγραμμένος δὼ 

Ἔχυσε. 

ἜἜρρευσε, ἐχύθη. 

» 5 . 
᾿Εφυλάκισε. μα ε ωσων 

᾿Εφυλακίσθη. ἀσνὰ ι πεν} 



ὡπ 

(ἡ) ἡΛηνιγγῖτις 
- 

(ἀσθένβια). υλνωῖ οἰμ5} 

(τἀ) Πτυάοιον---Ρυκάνη (ἢ). δίρι 

"Ἔνέπαιξε, ἔσκωψαᾳ, ἐ- -. ὃ , 

κοροΐξευσε, εἰρωνπύθη, σπλοΞ 

ΞΞῸ .-. Α Ξ .-" 

Ἠγγάρεαυσε ΝΕ ΥΝΝ 

(ὁ) Σκώπτης, χλευαστής͵, ἰ 

εἴρων. - 

ἃ κω ω ἐ 2 

᾿Αγγάρεία (ἦ) ραν αῦ 5 ὃ 

(ὁ) Εἰρωνικός, γελοῖος, - δ.» 

σαρκαστικός, χλευαστικός, Φ ̓ Ξ 

(ὁ) ᾿Εμπαιγμός, σαρκα- ““ 4,.2 

σμός, (ἡ) εἰρωνεία. ᾿»; Ὁ 

᾿Εξηγριώθη, ἠγα πὰ τ ᾿ 

γάκτησε, ὠργίσθη. 5 : 

᾿Εξηγρίωσε, ἠγανά: 1. τ Ὁ 
κτησε, ὥργισε, ται" 

(ἡ) Ἐξαγρίωσις, ὀργή, . » .» 

ἐγαν ἄκτησις, θυμός 
ω 52:5 

᾿ξαγριωμένος, ὦργι- μοὶ, 

σμένος. - 

Κατέστη ἄνους, κρυΞ' .ἢ- " «Ὁ 7 
τὸς (ὀλιγόμυαλος)-- ὑΑ σα δύ ΑΞ 

Κατέστῃη ἀδύνατος, ἀσθενικός, 

[ἡ} ᾿Ατοπία, ἀνοησία, αν ἡ σ' .5.. 9} 

ἀδυναμία (νοός). οἷν “24.--ῆ 

(ὁ) "Ἄτοπος, ἀδύνατος (εἰς “ - - « 
τὸν νοῦν), ἀνόητος. νύ ίασα 

ΓΝ ἫΝ 

᾿Εμαύόρισε, 
2 ( κ᾿" 

(ἡ) Ααυρίλα, αἰθάλπ υ. 

{(καπνιά}. [ 

(τὸ) Μῖσος, κακεν- δ κι .“ 

τρέχεια (ἡ). "Ὁ 

Μαῦρος (ὁ). κατ τ οείοα κ 

Ξ ; ͵ 

ἢ, 5 ,. 0}. 

Μαύρισμα (τό. 

᾿Εθερμάνθη. 

- Αἴ -- τα 

Συνέτριψε, ἐκονισποί- .“ " .“ 
ῃσε, ἐκοπάνισε. ϑκὶ ἐρσοο 

Συνετρίβη, ωῷἍἍ πο " ὍΝ .- ὰι 

ἐκονιοποι- μ᾿ -5.92 ὥνωλι ποι 

ἤθη, ἐκοπανίσθη. 

(ἡ) Σόντριψις, κονιοσποίησις 7." 
-- Ῥάκος ([κουρέλι), Φ πυσΝ 

Συντριβὴ (ἡ) ὅθε φοτ 
, ΜΕΝ 

αν Ατόστασις μεγάλην φ,ς 
δὴ Ἐπικατάρατος ἔσξω! Ὁ) ἀκα 
(δ ἔων μεμακρυσμένος, ὅν 

Συντριπτικὸς (ὁ} ὥσω 

(ἢ) Συντριβὴ καρδίας.--« ἈΑ ὅσα, ,ὐὶ 

(Δ) Συντετριμμένος
, πογιο- - -- 

ποιημένος -- (ἢ) ζόνις, μα 

"Ἔπλάνιαρα, ἐλίμα- ιΞ ἡ "ς ι - 

ρε, ἐλείανε. 

{τὸ} Λιμάρισμα, πλανιάρι: , “ν» 

σμα, ξύσιμον, 

Σαῦρα (ἡ). ἴτω 
(ἡ) Παραλία, ἀκτή, - 

καλὸς (ὁ). ἀσὶν». ξ το 

ἡ Πλάνη ἢ πλάνια - “" 

μὰ Λιμα, ξύστρα, Νά ω -ὁπ--΄-ιὶ 

"Εκοπάνισε. 
ὠὡ»»ν ε ὐνσ “ 

κι 

Κοπάνισμα (τό), : 

(ἡ) Ἔκφρασις {παρουσι- “πὸ 

αστικό). 
ἐς...» 

Δ στα (ὁ) Κόπανος, σφῦρα (ἡ). 

Ἐρρυα νος τ 

Μῆνιγξ (ἡ) υρτω δε τω 



ὡ. μ- -- Οττὸ .-. ὸξ 

Κατέστη ἕκτος, "5 “-“ 
ἦτο ἕκτος --- "Ἔ- Ἐς αν δος 
λαβε τὸ Τξζ τινός, 

" ππρπασιαν - ο»" 3 ἘΠ “- ΕΕεαπλασίασᾳ οτος μιλῶ, 
᾿Εξαγῶνισεα. 

Ἴ .}} 
(τό) "“Ἕκτον (1|6)εσίμων ε( τ} τς 

Ἕκτος (δ. δὼ 

(ὁ) ᾿Εξαμερὴῆς---Ἐξα- τ , 
σύλλαβος (γρμτ). φ-Μῶ 
[τὸ} Ἔξ άγωνον ἢ ἐξάπλμι» Φ «-« Ὰ 

ρῶν --- τὸ} Περίστροφον, ω"ππῳ 

᾿Αφῆκεν νὰ ΝΣ -ο 

πέσῃ κόμην, δω ἢ» ᾳὶ ΚΒ 

ἔνδυμα κ,λ.πι). 

(ὁ} Πέπλος, , ἫΝ, 
παραπέτα- δ λλώ γ Ἴλω εὐῷ πον 

σμα, {κουρτίνα)., 
Μετεμδλήθη, ἐθλίβη, “- 

ἀνησόχησε. αι ἡ να 
(ἡ) Θλῖψις, στενοχωρία, ἢ.“ 

ἀνησυχία, ῥ--" 

(ὁ) ᾿Ανήσυχος -- ΝΞ 

᾿λεταμεληθείς, ὮΝ κα 9 ῥ ϑῳω 

(ἡ) Νεφέλη, ὁμίχλῃ --- (ὁ) “ 
Περίφημος (ξἀκουστός). χ-- 
Ε ἔτησε, “» "να 
ΡΥ μα, σα ἐμ 

Εἰς μάτην, ματαίως, Φλ 
ἀσκόπως, (5 “ν 

.- δον 
Στήμων (ὁ). Δ αμ “ξ δίδω 

ὩΣ 
(τὸ) Πήγανον (φυτόν), οἰ 

(ἡ) ᾿Αφέλεια, ἀπλότης, «χω 
ἀγαθότης. ἀχία, 

(ὁ) ᾿Αφελής, ἁπλοϊκός, " ἿΝ 
ἀγαθός, ᾿ ζ" 

δΔιέῤῥευσβα, ΣΝ “κα - 

ἐξέρρευσα, ποίων 
᾿Απέστειλε (κρυφ)ὺ “..-,), Φ - 

-τ᾿ Ἐφυγάδευσει “πόλι »" 

᾿Εθέρμανε, “. “' σι ν᾿, 
ἐζέστανε,. οΟΙΙΟὐ“ ᾿ δ πόσας νὰ ὕνοον 

(ὁ) Θερμός, ζεστός, . . Ὁ 
ζεματιστός, ξὼω ἊΝ νόναι 

“μ᾿ κ 
(ἡ) Θερμότης, πυρετός (ὁ). ὄν 

. δ’ πὶ 

᾿Θέρμανσις (ἡ). ὡτν 
'" 

΄“5Ἃ5..-- . " , ων τ ᾿ " 

.» τ} : τ» φειωλι ἰθοζ, ων» 

Κατέστη γενναιόδωρος, ἐλευθέριος. 
(ἡ) Γενναιοδωρία, ἐ .“1.,., γ.ν 
λευθαριότης, ἀφειδία. ἢ “73 ρω 

(ὁ) Γενναιόδωρος, ἐς, 
ἐλευθέριος, ἀφειδής, ρω ἴρλυ 

Ἔφραξε, ἐνέφγαξε, πω 
ἐβούλωσᾳ ἰφιάλην). Ἐῶ ὁ χω 

᾿Ανέλαβε ϑέσιν τινός, 5“ ,.5 “ 
ἀντικατέστησέ τα. “πὸ ὋΣ 

ΗΠ π-Ά ᾿Εσκόπευσε, -- Ἐσημά- - 
δευσε--- Εξώφλησα, ΩΣ δάσο 
᾿Εξώφλησε “κα 
λογαριασμόν, μων 5 Δδναν 
ἜΦραξε (ἀμετ,), ὁ“ ὦ 
ἐβουλώθη. Δα ει τ ὠ] 

(τὸῇ Φράγμα, φράξι- ᾿ ΣΡ 
μον, ἔμφραξις (ἡ). ΠΝ ἑάα 

(Ὦἦ} Εὐστοχία, εὐθώό- 
της, ἀκρίβεια, 

(ἢ) ᾿Εξόφλησις, ἐπκ- 
πλήρωσις, 

(τὰ) Πῶμα (φελλός) 2 ομίω 
(ἡ ᾿Ἐξώθυρα, προ πύ- τ} 
λαιὸν --- (ὁ) Θρόνος, “ α 
ἄμβων, ἕδρα. 

δἰμλρω ς ΒΡ 

ἘΤΡΕῚ ̓. οἴδλωω 

.9. 
ΠΕΡ 

(ὁ) Εὔστοχος, ἀκρι-. “ » . 
βής, εὐθύς, “ξένω 

(ἢ) Σκόπευσις, σημάδευμα ΓΝ 

(τό]-- Ἐξόφλησις. πον 

(ὁ) Πεφραγμένος, βουλω- “"Ξ 
μένος, κλειστός͵ τ σαν 

(ὁ) Λωτὸς (φυτόν), μον δ ϑλω 



." 
-ὐῖ!ξ-- 

υυ μὴ 

"ΑἈπεστράτευσε, ἀπέλυ- .μἈ! Φ 

σα τοὺς στρατιώτας. ρα αν 

(ἡ ᾿Απόλυσις, διάξζευξις, , 7 

ἐλαυθέρωσις. 
ς.-΄ 

᾿λευθέρωσα, ἀφῆκεν ἡ. -- μ»-. “μι Ἂ 

ἐλεύθερον. 
μι Δ 

᾿Αφῃρημένος, ΡΥ ζ σω 

Πλανόδιος πωλητής. ο- ΒΡ 

(ἦ) ᾿Απόλυσις, ἀπελευθέρω- 
σις, διαζόγιον -Κτένισ

μα (τό). ξ. ΒΡ 

᾿Αποστράτευσις (ἢ). »8} ἐ.-3 

Κτένι {τά), εὐἰω. ᾳ πα 

(τὸ) Θέατρον -- (ἡ) ἊΝ 

Βοσκή, λιβάδι (τό). ζ- Ὁ τ »--ἢ 

᾿Ετρύπησε, ΆΞΚᾳΚᾳῃ.ΙΝ ““- 

ἐσούβλισε.  τ,29.. ἘΠ᾽." 
ΓΠροσήναγε, ἀνέφερε, Φ Ἢ." 

παοέθεσε μαρτυρίας. δἹ καὶ Φ» 

᾿Ανέφερε, ὡμίλησε. ἀν 4.1 δ» 

(τὸ) "ὐπόγειον͵ μαοἱ κῶν ΕΝ 

σήραγξ (ἡ). 

(ἡ) Σκηνὴ (τέντα). ὡῷ ΒΡῈ τό
σ 

Ἔτεοψε, ἐχαροποίηυε" “ » 

ηὐχαρίστησα, πὔφ͵ γανε “ “Δ ἧ 

᾿Ὡμίλησα κρυφὰ 

(εἰς τὸ αὐτί). μν " Ἐ ῳ ἐ ἽΝ 

᾿Ἔκράτησε μυ- ΓΤ 
5 

στικόν, 
ΜΑΝ τὰ Ἴ ΜΗ 

᾿Ενεπιστεύθη μυστικὸν 
ΝΒ 

εἴς τινα. 
ὠϊ ωἹ 

(τό} Δυστι
κόν, ἀ πόρ- Ι͂ ἧ 

Ὁ 

ρητον, μυστήριον. ."»" ξ. ." 

κα ἀὰ. δ, μ᾽ - 

Ὡ καὶ 

πεῖσον Δ 

{τὸ} Σόνθημα 

(στρατοῦ), 

᾿ νι ΑἹ 

(τὸ) ΜΜυστήριον 

(ἐκκλησ.), 

Γραμματεὺς (ὁ). 

Διεισέδυσε, 
εἰσέδυ) σα, ἌἜὌὁἔνόΐῳ 

(τὸ) Σμῆνος, ἀγέ- 
λη ἃ. 

ΣΥΝ 

(ἡ) Σἠραὰγξ --- Τρῶ- ' Ἴ κ᾿ 

: --: "5 “ΖΦ «--»,Ὁ 
γλη (ἢ) 
᾿Αντικαταοπτρισμός {Ὁ} οἱ 

(ἤ) Διείσδυσις--- Ἐκροή. «Ὁ. ΜΕ; 

(δὶ 'Οχετὸς ---ἰἦ) . . 

Κοίτη (ποταμοῦ). ω»} ΕΝ τ 

ἜΝνέθοσα. Ἐπ ̓ ΗΝ ̓ ὦ δ᾽ ΡῈ 

[τὸ}) "Ἔνδθυμα͵ φόρεμα 

χιτῶν. ΡῈ τε εἰ ́́ 

"Επλεξείμαλ:, 
λιάλ ἔκαμε 5. τ 2ζ --- ξ»-" 

πλοκάμους - “Ετρύπῶσε (ἔνδυμα, 

᾿Εσαμάρωσαι ι Ἶ 

ἀφο) ξ 598; ΠΟΙ ξ.“ 
(τὸ) Σάγμα, σαμάρι, . - 

σέλλα (ἡ). ξ΄ ξ. »-" 
Ἄ 

(ἡ) Δύυχνία {λυχνάρι} Ξ “ Φ τὶ .΄" 

Πυγολαμπὶς (ἡ). ὀ ες 
, 

Σαμαρᾷς (δὶ .. ,»". εἰ σὲ 

(ἡ) Κόπρος, κοπριά, - 

λίπασμα (τό). υϑτ»" 

Σησαμέλαιον (τό. τς 

(ὁ) Λύχνος --- ἀι “ὦ 
Λυχνοστάτης (ὁ) 9“: 2 .-Ξ 

᾿Εβόσκησεν (ἐλευθέ-. “. “ “ - 

ρῶς), ἐξαπέλυσδε - ζ-- ᾿ ξ»; 

᾿Ἐξεδϑήλωσε, ἐξεμυστηρεύθη. 

᾿Αφῃρέθη. τ," ῤ ζ: - 

"Απέλυσε, ἀπέπεμψε, “ 
διεζεύχθη --- ᾿Απε- - "Ὁ ἐξ 
λευθέρωσε --- [Εκτένισε. 



5» - τ .-- 

᾿πέσπευσε, ἐπετάχυ- ᾿ “ 
να, ἔκαμε γρήγορα. ζ. ΝΝ ἄνα Ἶ 

Σπεῦσπε, σπεῦδε! -- Πό- πῆς ΜῈ 

σὰν τἀχιῦστα, -Ὁ 
ὃ (αὶ 

(ἡ) Ταχύτης, σπουδῇ. ἀμ 

ι ἢ -- 

(ὁ) Ταχός, γρήγορος. ὅ.» 6 ὁ6Β ἃ» 

ΠΟ Ἐῤαΐέσθητος (ὁ). » ὃ." 

"--ι--“Δ . " - 

Ταχέως, γρήγορα. “- "Ὁ φ ω μν 

(ἡ Σπατάλη, ΝΣ ΞΟ 

ἀσωτία, οϑὲ μ]» 5 γ" 
Η . .ἵ ." κ" 

᾿Εσπατάλησε. . μώ ἐκ ΝΗ 

,, 4} 
(ὁ} Σπάταλος, ἄσωτος. «ὦ μὰ 

Ἔκλεψε, ϑινὶ ἔμ 

Εἶδε κρυφά, κν. κρι» κι, ἄμ μπ 

φακύτταξε, αν ΕΝ 

Ὀτήκουσε, ἤκουσε “." 5 ἢ“ ς 
κρυφίως. ἐπ. 

Κλοπὴ (ἢ) Ὁ ροῖθας 
Κλαπτομανία (ἡ. (ὦ Μ-..1 ὁ 

ἢ ΟΝ, ᾿ 

Κόπρος (ἢ). ὧθ κα 

(τόὸ} ᾿Ὰ πηυθυσμένον ἔντε- ιν 

ρον, ἕδρα (ἡ). ἊΣ 
(ὁ) Αἰῶώνιος, ἀέναος, ΠΤ 

[ἡ) Κυπάριασος ΠΈΣΕ 
ἰδένδρον). ἃ. 82 3.» 

(ἡ) Περισκελὶς . . 

ἰπανταλόνι} ἀν “ἢ ἘΤΡΙΝ 

᾿Ἔταξ!δεισεα - Ἶ 5 κι 

γύκτα. ἘΣ ΟΝ 
ΗΑ" - 

᾿Εκυκλοφόρησε τὸ αἷμα, "ἢ ιφ 

Μυστικῶς, κρυφά, μαώ ι32 ̓  μ 

(ἡ Χαρά, καλοτυχία, εὐτῦυ- τ΄ μ 
χία, εὐδαιμονία. . 

Εἰς τὴν χαρὰν καὶ κ," 5 τὰ τη. 

τὴν λύπην. ἰκϑνεο ὦ ι; 
ρΕέπΠέΛ ὦ 

Ὀμφαλὸς (ὁ). “3 20» εὐ: 
(αἱ) Γραμμαὶ μετῶποι; - 
ἢ παλάμης. σοὐο. “Ζ “ω 

(ἡ) Χαρά, εὐχαρίστη- . 
σις, τέρψις. ἜΟΕ, 3 μα 

(ὁ) Μυστικάς, Κριφ ἄς, “ιν 

ἀπόρρητος. τὼ 

(τὸ) ᾿Αφροδίσιον -ιν 

γόσπμα. ιφο»υ» 

Δίκη κεκλεισμένων 3 -ὦ ᾿ 

τῶν θυρῶν. “» ΡΙΡ 

(ἡ) Κλίνη ᾿ “ὺ 

(κρεββάτι). ἊΝ Ὁ "Ὁ" 

(ἡ) Πρόϑθεσις͵ διά- ΞΕ 
θεσιο. 

ΓΙαλλακὶς (ἡ), 

(ὁ) Τερπνός, χαροποιός, 
εὐχάριστος, 

(ἡ) Χαρά, εὐχαρίστη- ἐ)]“ “ .:.ἡ, 

σις, τέρψις, εὐδοκία. ἱ- 5.» 

Τηλέφωνον (τό). δ᾽, 

(ὦ Εὐχαριστημένος, χαρού- οἱ 

[Κατέπια, »᾽ Μ᾿ ἔ ΒΝ 

δός (ἢ). “᾿ νυ: “" "- 

(6) Καρκῖνος, κάβουρας, ὠϊρ 

ὦ Τροπικὸς τοῦ ορ ,Ὧ] ΠΕ 

καρκίνου. 

Κατέστη ταχύς, .. ». 

γρήγορος. ξζοδ τ ξο: 

"“Ἔσπευσᾳ, ὠδ ἌΣ ξυ) ξ λυ 



ἀρίω 

ΚΕλαμψε, ἠκτινοβό- 
ἈΠῈ, 

“᾿ ᾿ ὍΝ 

λὰ ἃ ἐὃ- ᾿ ἫΝ 

(ἦν ἐκεινοβολία. ξ3:.- . Σ 

ὁ) Λαμπρός, ἀκτινοβόλος-"- 

ὦ φής, ἐναργής, 
ἐξ 

᾿Εμέθυσέ τινα, ἘΡΗΝΝ ες ΕἼρυ 

“ον, δον 

πὰς 

ἘΡΕΛΝΣ 
ἶ ."Ὸᾷ. 7 

᾿Εμέθυσε. 

Κάδος (ὁ), 

ιεθυσμένος [ὁ)} 

(τὸ) Παραλληλόγραμμον 

ὀρθογώνιον, 5 

"Ἔκλεισε, ἔφραξε, ς ἢ ἡ 

ἐνέφραξε. , - ἔ 

(τὸ Πῶμα, βούλωμας---(τόὐ Σκά- 
Ἀευθρον (φωτι ἅς) --ἰἡ) Αἰχμή. ρ. 

'᾿Επετέθη, "5 - 

ἐφῶρμησε. ὡ »πραι σι ᾿.- 3 

᾿πίθεσις, ἔφοδος, διάρρηξις, ἦν, 

παραβίασις (τόπου). 2 

ιἢ) ᾿Επιρροή, ἰσχύς, ἐπιβολή. ὃ πιβῖ 

(6) Θύμος (φυτόν) -" τ, Φ ΩΣ 
κν, θυμάρι. Ἀπ 52) Και 

Ηὐτύχησε, ηὐδαιμό- 
νησᾷ, βΒύπμέρησε, 

᾿Εβοήθησᾳ. 

ἘΕΡΕΘ ἼΤΕΡΨΡ, 
᾿ ω»»" 

"ἀρ μι ἀξίῳ 

Συνέτεινε, συνέβαλε, ς3 ἱς ἰω 

Κατέστησε τινὰ ΙΝ 

εὐτυχῆ πασυσν" ΠΝ 

(ἡ) Τύχη (καλὴ), κα- εἶκυ 
λοτυχία, αὐδαιμονία, σα 

(ἡ) Εὐτυχία, εὐδαιμονίαι, 5 δα αν 

Ἡ Α. Ἐξοχώτης, «τις, ἡ 
ἐξοχώτατος, 

Δοἰ γω ερῸ Πῆχυς (χειρός) ἤ 
ἀντιβράχιον -- 

(ἡ) Πτέρυξ {πτηνοῦ}. 

το τὶς. ϑ- 

᾿Επέδρασ, ἴσχυσε, 
ἦτο ἐν ἰσχύει, 

᾿Ανβκούφισέ τι " “ 5.5} 5. 

γα (ἐκ πόνο, ΟΓ᾽ ὥ ὶ " 

δε 5. “ν 

λύπης). 
(ὁ) Μεγάθυμος Ξ Ὃς, 

μεγαλόψυχος. φωιζ." 

(τὸ) τμῆμα στρα 
τοῦ, ἀπόσπασμα, 

{τὸ} ᾿Ανάκτο- 
ρῶν, μέγαρον, 

2 εἰ 

υ͵ “οἱ μα 
(ὁ) Ταξιδεύων κατὰ .« ἢ 
τὴν νύκτα), δ᾽ γα ξ Εν 

Νόμος ἐν ἰσχύει. Δ ὁ ῦ 

(ὁ) ᾿ἱστὸς (πλοί- 
οὐ κι. π.}. 

᾿σοπέθϑωσε, κα'ὀὟ ἦι ν οι Ἢν 

τέστησέ τι ἐπί- -- ὦ »»-.ὕ ὌΝ 
πέδον --Κατέρριψε (χαμα!}. 

᾿Ισαπεδῶ- Ἄ-: Ἴ19 Ν ἢ ς -. 

θη---Ε- 

πλάγιασε, 

(ἡ) ᾿Επιφάνεια, ἐπίπε- ' ΕΝ 
δον (τό) --ΟΔῶμα. 9.» - τ: 

(6) ᾿Ἐπιφανειακός, ἐπιπόλαισς, ὡριλωῦ 

β ἤ “Α 

᾿Ἐπίπεδος (ὁ). π---ὦ 

"Ἔγραψε--Ἑς ἢν, ἈΠ Ω π σ 
ρήγω σε, ΒΕΡΝ, “3 « κεἰ 

᾿ υϑ ᾿ ἃ » 

Γραμμῆ, σειρά, γα '. ΠΝ 1. 

Ν 
(ὁ) Πέλεκυς κν, ἔμ 

μπαλτάς. αὶ »" “πα »» “ 

(τὸ) Ρήγωμα, χαράκωμα. κἰα.ὕ.... 

[τὸ) Μβύστρον ᾿ς Τ᾿ δος ἃ 

κν, μυστρί. ἀσκο 2.) ἢ 

ἰὼ... 
Γλεῦκος {τό}. 

Ρήγα, χάρα- - : “ ᾿ 

(ἢ) Ρήγα χάρατ μλμωζ, ς δα ᾿ "" 

3... Ὁ Ἁ. 



Δάω -- ἸΥ -- 
διιοίω 

(τὸ) Σωματεῖον τῶν . δι ὦ » 

πρώτων βοηθειῶν. «ῤία » .---- 

 υ --- 
ΓἜβηξε. μα ἌΨ.Ρ 

(ὁ) Βήξ, βήχαζς. ΠΙ͂ΟΝ 

(ἢ) ἀιάστασις
, εὐρυχὼ- 

"» “" .-" 

ρία, ἄνεσις. (2). 

᾿Εβάδισε, διηυ- 4 “εκ. 

θώνϑη πρός. μα} ΒΡΙΡ 

Προσεπάθησε, ἐπεχείρισε, 

ἀπεπειράθη, ἐνήργησε. ῳ Ἔα 

Διέβαλε, ἐσυκοφάντησε, πἰπ 

(τὸ) Διάβημα 

(ἡ) Προσπά- ξεν" ήλσλέ 

θβιο, ἀπόπειρα. 

(ἡ) Συκοφαντία, κακολογία, ἕω 

(ὁ) Συκοφάντης, . 7 - 
διαβολεὺς---ἰΑγ- δίς ς ξ3 
γδλιοιφόρος. 

(6) Διανομεύς (τἀχυδρο- 
μβίου), αἱ ἘΠ ω 

᾿Επείνασε, ἐλίμω" ἭΝ ων» 
ξε (ἐλίμαξε). -ππαπὰ ὡς τλ 

[ἢ) Πεῖνα, βουλι- πλοῦν «ὟΝ 

μία, λιμός (ὃ). τρλης τὸ 
 .» : ᾿ - μ»Ἀ , 

ιφτλύνφο οἱ ς κῥίω ςς. αὐ 
(ὁ) Πεινασμένος, λιμώττων, 

Ἔχυσα (δάκρυα, πῆς ἡ ς 

᾿αἷμα). ἷν ζα 
Διέπραξεν "ἢ σὰ ͵Ι7.ϑ . 
ἀσέξλγειαν, εὐ.) αϑμι ᾿ εὐ 
μοιχείαν, ἀκολασίαν, 

(οἱ) Πρόποδες 
ρους ὑπο 
᾿Ασέλγεια, κραιπάλη, ἀκο- “ἢ 
λασία, 

εἰς 

(6) Αἰμοβόρου, αἰμοχαρής. ε-- 

ἘΣ τ 

᾿Εσούβλισε (κρέα), ἁκάτ 6 ῦ 

(ὁ) Παραπόταμος. Διο μα ̓ Ὡς ὦρίω 

(ὁ) Εὐτυχής, “,.}. " 

εὐδαίμων. ΤΡ “Ὁ 

(ὁ) Εὐτυχιτμένος, .“ τ. 

τυχηρός, δα 9 σα 

(ὁ) Βοηθός, ἀρωγός, αρὼ 

“αι Δ 
(ἡ) Βοήθεια, ἀρωγή, βοήθημα. ὃ "ἀρ ω 

Ἤναψε ς 5 ᾿ Ν 

ἰφωτιάν) - π΄... κι ΒΝ 

Διατίμησα, ἐξετίμησα ἢ“ “5 
: ΝΣ 

ἐτιμολόγησα, 

"Ἑ Λλύσσα- -- 
} 

δε, παρδ: στῶ ΡΝ σα 
φρόνησα. 

᾿Ανεφλέγῃ, ἥ: 

ναψε (ἄμετ,). πε Ἄγλϑω τ . 

Διετιμήθη, ἐξετιμήῆ- “- Φ σ σὰ 

θη, ἐτιμολογήθη, ΒωσνυΣ ΟΝ 

Τιμὴ, ἀξία (ἐμπορ.)} Ἷ. εσὰς 

(τὸ) Τιμολόγιον, «Ε 

τιμοκατάλογος (ὁ). ΕΗΝ Ὑ ἀῷ 

(ἢ) Θερμότης--ΠΠαραφροσύς “5 
νης--ΛλΛύσσα, ὑδροφυβία, πὴ 

Νὰ ἀκ, 

(ἡ) Φωτιά, φλόξ, ΒΡ ἘΝ 

(Ὺἦ) Διατίμησις, ἐκτίμησι. οππ 

Σκάλευθϑρον {τό}. ΠΉΜΉΡΥ "ὡς 

(ὁ) Λυσσασμένος, μανιώβης, "»»ὰ 
,Μ“ 

Γαμβάκος (ὁ}. Ὁ μῖω ἔ ΡΝ 3 

᾿Εβοήθησα, - “ .- Δ; Ἃς 
προσέφερε 2 ΑΜ ἐπ 

βοήθειαν. » 
. νος 

Βάϊον (τὸ). «ὐκενς λα 

Βοήθεια (ἦ). δίκυ γ “κ λτ 



ΤῊΝ 

ΦιΌ} 
Μωρολόγος (ὁ), ΑΙ κυ 

"Ἔκλεισε πᾶ- . “. ὃν, .Ὁ ΝΕ 

ταγωδῶις τ: ὧὐτῦῦ ΝΥΝ 
θύραν. 

[ὁ) ᾿Αναιδής, ἀναίσχυντος͵ ΝΒ 
τραχύς. Ἐ υσΩ 

ἜΧχυσα, ἐξέχυσε, 

Ἑφλυάθησε. ἐ Ὁ ἐλ: 

᾿Εχύθη, ἔρρευσε. ἦλλ ί ὅλ. 
μού, ρεῦσις (αἵματος), ἀνθ υ! 5. 
αἱμορροή. 

(ὁ) Αἰμοβόρος, Ἢ 6,3 
αἱμοχαρής. ἌΡΕΙ ΕΡῚΊΣ 

Κατέστη χαμηλύς, ἐ 
τοποθετήθη χαμηλά. ΠΡΘΝ «5. 
κατέστη χαμερπής, εὐτραῆς, “δ. 

χαμαίζηλος, ποταπός. πν 
(ὁ) Πυθμὴν κν. πάτος, (τὸ { κ{5.»ϑ Ὁ 
χαμηλότερον σημεῖον. α 
Χαμέρπεια, ποταπότης, ὑπ} τὸν 
ἀχρειότης, εὐτέλδια. μ; 

Ἀαὰαμερπής, ποταπός, τἽ “-. ιι, 
ἀχρεῖος, βὐτελής. ὥλρλσι ς ὃ 

(ὁ) Κάτω, κατῶτε- 
ρος, χαμηλότερος ΠΝ " ε 2. 
--Πυθμήν͵, βάσις, 

᾿Εξεφλούδισα. ἘΠΕῚ ᾿ τὰν 

Φό,ς 
(ἡ) Σμύρις (γυαλόχαρτον. ὑπῆν 
(τὸ) Περικάρπιον {(τσώῶφλι, Ἕἑἤ 
φλοῦδα). “τὶν 

(ὁ) Σφὴήν κν, σφήνα, ὠλδων Γ ὌΝ 
»,. -πνν 

Πλοῖον (τό), σις. ἜΡΟΝ τ 

Ναυπηγνός (ὁ). 

Ηὐθαδίασε, κατέ- »,, δ “ 2, 
στη ἀναιδής, αὐὖ- 
θάδης, ἀναίσχυντος. 

-- ᾽ἴΑ.- 

“1.7: ιν ες Ὁ 

9 μὲ. 

(ὁ) ᾿Οβελὸς (σοσβλα), "ἀϑἰιά,77..- 5 ΜΗΣ 
᾿Εταξίδευσε---' Εσά- - 
ρῶσα᾽ “Ἐφεξε(ἡμέρα) “-ῶτ’ὶ ὁ σαν 
-, οιβσκορπισα--Συνέγραψε βιβλίον. 
᾿Ἐμεσολάβησε, "π οσ 
συνεβίβασεα. ὧν, σὰ ὌΝ 
᾿Απεκάλυψε (πρόσω. Ἶ . 
πον)-- [Ἔλαμψε, ἔφϑ: -Ὴν ᾽ μά 
ξα (αὐγή). 
᾿Εταξίδευσέ τινα, ἀἁ-- σιν ὦ 
πέλασε, ἀπέστειλε, πὶ ὁ 
"Εταξίδευσε, ἀνεχώ- .Ι.ϑ}.»ὃ, 
ρησε, ἔκαμε ταξίβδι. σϑω ᾿ ,ω 

Κατέληξαν εἷς, ὧξ ων) 
" δ᾿ »" ." Ταξίδι (τό). δὶ, ξ, ΒΡ, 

(ἢ) Βίβλος, βι- : 
βλίον (τό]}. "ὰ. ἷ, “ὦ τ 

Προμήθεια (ταξιδίου)--- -": 
Τράπεζα (ἢ), δ» 

(τὸ} ᾿Ακάλυπτον {πρόσω- ᾿ 
πον)--Σιυγγραφεύς (ὁ. -Ξω 

Πρεσβεία (ἡ). δ Δ΄ 
(ὁ) Πρέσβυς, ΄“} εν, 

πρεσβευτής. σάν. ς-" 
ΝΝ 

Ταξιδιώτης (ὁ), ὄσωα 

(τὸ} Σάρωθρον . αι" 
(σκοῦπα). σι. ζῆ στ 

-" 

Κυδώνι (τ ς μος ἐπ σὰν 

(τὸ) Σόφισμα, σοφισταία ΠΕΊΘΕΙ 

ὦ) Σ : - δι» { ) οφιστής, σοφιστι ὧν μὴ 
κός, 

“πα δ. Α 
Σοφισταί (οὗ), ὡς φν 

κατέπιε φάρ'  .“ " 
μακον͵ χάπι. 

᾿Εμωρολόγησε. ΠΡΌ ς δ 

(ἡ) Κόνις (σκόνη) ἰατρική, 



(ἃ) "Απεῤριμένος 
στάσιμος {μαθὴγ 

δίῳ. ξ 53. 

τῆς) ----Ἐκπτῶτος---Εὐτελήῆς, ποταπός. 

(ἢ) “Εκτρῶωσις --᾿ ΑΨαίρεσις. λί...1 

(τὸ) Σημεῖον πτώσεως. δ ἃ ὦ 

(ἡ) Γενέτειρα (τόπος οἱ ἢ μος 

γεννήσεως). 

(ὁ) Τάπος, τὸ πό- Ν 

θεσία (ἦ}. ὅ- “πα ὡ- 

'᾿ΕστέναΕῈ ."" ἊΨ εἰ 

ἰοἰκίαν). 

Ὧν Στέγη, ὀροφῆς ον 2." τις ἀ᾽,7 
ἰ(ταβάνι), ᾿ 

- 1.11] πὰ, 

Οὐρανίσκος (ὁ}, 
4.2 α - 

Στέγασις (ἢ). 

[ὁ} Σιλαῦος, -" -- Ν “Πρ » 

Σλαῦικός, ΡῈ αἱ στο ο 
᾿τόνισε, ἐνόσῃησαᾳ, 

ἠσθένησε. ὭΝΝ .Ν 
Κατέστησε ἄτονον, 
ἀσθανικόν νσσηρόν. γατε! οὶ 

ἐν ρρότῃς, (ἀπ τς κατ ας 
ἀσθανικότῃης. 

ἈΝΑ ΉΝΝ Νδν Δ. ξ αὐ 

᾿Επότισςε, ἤρδευσα, τω ̓ Ὡ 

Ἔλαβεν εἴδησιν. χϑ. “λιν 

'Ασκός (δ). λυ 
(δ) “ὑὑδροφόρος “Ὁ, ἦε ἢ τ ς 
ἰνερουλ ἂς). ῳ ὅς. " 

Μ .« Δ. 

(τὸ) Πότισμα, ἄρδευσις (ἡ. ,κδυ 

(ὁ) Ὑδροχόος, ὑδρο- εἰχ.,ἦ,γ. οἷ, 
φόρος, ποτίζων. Δ ἡ 

βιαγγαγοπήγαδον {τό}. ἜΜΕΝ 

(ὁ} ὅδρωμι (ἀσθένεια), ἰλλω λω] 

“τ γ54.-- 

Κατέστη ἄφρων, “ς 

μωρός, βλάξ. 

᾿Εμώρανε. ΠΡΟ ἐ ΠΡΝ 

'Ωνρί δισε. ἂρ νος ΜΗ͂ΝΕΣ 

[ἡ} ἀὐὀθάδεια, ἀ- 

ναίϑπια, ἀναι- 
σχυντία--᾿ Ηκιθιότης, μωρία. 

πσηι “., 
ἴω ἰλω 2 ΤΡ ΒΗ 

Αὐθάϑης, ἀναιδής, . 3 ΝΞ 

ἀναίσχυντος--΄ Α- μα "Ὁ. τὰν 

ρων, ἠλίθιος. 

Διασκόρπισε τι δ δπ πον 
σκόνην (ὁ ἅ- οὐ “τὶ ἐς 
νεμος}, κν, ἐξανέμισε, 

"Ἔπεσε, κατέπεσε »-ες . 

--᾿Απερρίφθη (μα- Ὅλ ΟΣ εἰ. 
θητής). 

ἜΡρριψε, κατέρ- «ς ἡ’ οἷ 
ρυψε ---᾿ Αφήρασα ΙΝ ὦ τω] 

(ἀριϑμ.)---πέρριψε (μαθητήν). 

᾿Απέβαλε {γυνὴ}, ἢ] ω Ἵ 
{ἔπαθεν ξκτρωσιν), 

᾿Εστερήθῃ, ἐξέπεσε ὅ8ι- -- ΄ πος 

καιώματος (νομικῶς! 
ἧχ α.. } 

Περισωνέλε- 

"Ἔπεσα ὌΝ σιγά, "τς σῷ στὸ 

ἀλληλοδιαδόχως ἐ Ν ΠΕ 

(βροχή, φύλλα κλπι,)" 
(ἡ) Χάλαξα--Α- μιὰ  Ξ 

σημος, ἄνπυ ἀξίας, ἴννυ Ἀ ἴα 2.2 

(τὸ) Σκύβαλον, 5 ἥ α 
ακουπίδιον.--- »ἷ “ξ ἰὰ ἀμ 

Σφάλμα, ἐλάττωμα, 
“Ἔ ἃ Α 

(τὸ) "Ἔκτρωμα, {τὸ} ξικτρωθϑέν, ΠΡΙΡΌΝ 

(ἢ) Πτῶσις, τὸ ὀλίσθημα, 
"-" ΓΝ ΝΝ 

παράπτωμα, σφάλμα, ἀἶα, 2. 

Παλαιοπώλης (ὁ). -“Ῥί(47} ̓ σβολι 

(ἡ) Πτῶσις {πέσιμον) --- ν.. 

᾿Απόρριψις μὰ θητοῦ}. » ̓- 

(ἡ) "Ἔκπτωσις δικαι- “ν1] τρῶν 
ὦματος. 



κωδου 

" - “π΄ ῴῳ ἀμ ὁ ὥ Εκοψο νομί νὰ 2 ἢ .} γι ι, 

ματα. 
Ἕκλεισεα θύραν), ἀμπά“ “ Ἐκλεὶ 8 Ὧλ,. 
(τό) Κόνψιεμον νο- ᾿ δι“ 

μισμάτων. 4,κ “ἢ ὯΝ 

(τὸ) ᾽γνὶ (ἀρότρου -- ,4γ5 ν 
Δρόμος- Δενδρο- ΕΝ Ε ὅν 
στοιυχία (ἦ). 

-" ὮὩ 

Σιδηρόδρομος (ὁ), ἔπι Ἄω 

'"Επραύνθη, ἡσύχασε, ἦκὴ π-ιο'οἜἔψσ “ 

καθησόχασε, ἐσίψγημσε ΕΝ ᾿ ἊΝ 

"Ἔλαβα ἐ5} τὸ γράμμα 1 .. 

ὥρμτι). ΛΚ, 
Κατῶώκησε, διέμεινε. (ἢ ἸΈΨῚ 

Εἶχα πεποίθησιν ἐπί τινὸς, --΄- 
ἐβασίσθῃ. Ἐἢ ῊΦ 

Κατέστη- “ς΄ πα 
πόρος, ὅς ἜΠΙΟΝ 

θλιας πένης, ἅμοιρος. 

Καθησύχασέ τινὰ, κατεπράξνε εἷς 

κατηύνασε--"Ἔθεσε (9) ἐπὶ 

γράμματος (γρμτ) 
Παρέσχε κατοικίαν, 
κατώκισέ τινα, 

(ἡ) Κατοίκησις, 
διαμονή. 

(ὁ) Κάτοικος ---Ἤ: 

πον: 
βεμος, ἤσυχας. σκω, ξ ω 

μο γ, ἀφώνον. ἀκινητονοῦ ὑα ῳ »" 

Τιμόνι {τό), ΚΊ ΦῊ 

Μαχαιροποιὸς (6). ΑΥ ΦΗΜΊ ΦΗ 

(ἢ Γαλήνη, ἡσυχία, ἠρεμία, “ἢ . 

ΩΝ Σουκοῦν (5) ὦ κω 

δι κω 

(ἣν Μάχαιρα αν εὐδουσζε κα (μαχαίρι). 
Ἡσυχία, ἦρε: κῃ ξ τ. ς΄; 
μία, γαλήνη. 

“νὸν διῶνα 

ΠΙοτιστήρι {τό}. ἸΡΗΜΝΣ 
5... ὦ ,] 

(ὁ) ὙὙδροπικὸς (ἀσθενής), (παλίκω 

ἼἜχυσε, ἐξέχυσε--- ".- ὌΝ 

"Ἕκαμε σπονδήν. «--κὖ ἐς ν: 

«ΩΝ ἐς Κ͵ὶ 
᾿Εχύθη, ἐξεχύθη, 
ἐξέρρευσα. 

(ἡ) Σπονδή, χύ- 5, ..- 

σιμὸν (τό. τ ω ΩΝ 
ὟΝ, 

(ὁ) Χυμένος ἐκκεχυμένος. 

᾿Εσιώπησα, ἐσί- ᾿ Ὁ" 92 

γῆσε (ἀμετ.), 
᾿Απεστό- Ω Ξ,πο} ἜΡΙΝ 

μῶσε, ἐσι- ““ Ἴ; «Κῶ , ὦ Εν ὍΝ 

ὥπησέ τινα, 

ὡβλντ Κ; 
Ὁ; 

Ἢ συγκοπὴ καρδίας. 4..12} ἘΠ Ι͂ΜΝ, 

(ὁ) Σιωπηλός,. «Ὃς ςς ἧς, γῶ Κ(Σ 
σιγηλός. 

(ἡ) Σιωπή, σιγή. ω-» - 

᾿Εμέθωσε. κως, 

᾿Εμέθυσέ τινα, : “ψ 

(ἡ) μέθη (μεθύσι). ΠΩ 

Ζάχαρη (ἡ). ΕΕΨΗ 

Ζαχαροκάλαμον (τό). Δ ΠΌΡΕ. 

θανάτοος ΟὺὃΦλιδόνκα 
μαθυσμένος (ὁ). «- κ΄, Φ᾽ῳὐνο 

Μέθυσος ὃ. οσδα“. - εν 
Περιεπλανή- ἔς “-- πὸ. συ 

θη ἀσκόπως, 

(ἡ) Σιωπή, σιγή. 

᾿Αποπληξία (ἢ). 



ΠΝ 

᾿Εξεδάρη, δ᾽ τὶ δ Ὁ 

“-.:}:.Ὁ 

(τὸ) Τέλος (μηνός), 8 

ΣΦαγεῖον (τό). ἀ Ὅι; 4. λὰ 

Κατέστη εὐάγωγος, “1"ππ- - 

σὔκαμπτος, «αλόβολος τοὶ ἐ ωπὶν 

(ὁ) Εὐάγωγος, εὔκαμπτος, “ῸΟΘ 1. “ 
Εὐμεταχείριστος. ΕΝ 

(ἡ) ᾿Ακράτεια οὔρων, ι οἱ “μοὶ 

(ἡ) Εὐκαμψία, μειλιχιότης, - “« “ 

εὐπείθεια. ἀν» ὅλων 

(τὸ) “Ὑδῶρ (τοῦ παραδεί- ο, « 
σου, ἀθάνατον» νέκταρ {τὸ} μωλω 

“Αλυσόβδεσᾳ, ἔθα- ἌΝ 

σεν εἰς σειράν, μς Ἶ ͵μω 

᾿Ανήγαγε γενεαλο: ἢ Ι Ἵ. 

γίαν τινός εἰς, 

Αλυσις {κα- 

ὦ νοὺ. Σειρὰ (ὦ μπ λυ, ς Ὧ--. 

Γενεολογία (ἡ}. «“...} 1... 

Ἢ σπονδυλικὴ ἜΗΝ Ξ ἢ 
στήλη. 

(ἡ) ̓ Αλληλένδεσις, ἀλ- » ὁ“. 

ληλσυχία, σειρά, ΝΙΝ 

᾿Αλληλένδετος, ἄλλε- “πο Δ 

πάλληλος. ΒΕ 

(ὁ) ᾿Αλυσσδεμένος, δι“ 

δέσμιῦς, 
μυλοω 

κατέστησέ τινὰ » εἿ .- ΄ ᾿ " 

κυρίαρχον, ἄρ- 
χοντα, ἀπόλυτον κύριον. 

᾿Ἔκυριάρχης πρὸ ἃ ὅ|σς 
σα, ἐξομαί- εἰς δῶν ἰ νι 1... 

σε, ἐδέσποσε, 

᾿Εξουσία (ἢ). ὁ, μ 

(ἡ) μομοθετικὴ ὮΝ μετ μὴ , 

ἐξουσία. πηννήνῆ 

(ἡ) ᾿Εκταλεστική ποκα Δ 

ἐξουσία, ἀμλια, Αια]. 

-- ἸΥ̓Ὶ.- ΠΝ 

{ ) Κατοικία, οἰκία, Ρ 
ἫΝ τόπου διαμονῆς, ΟΝ, μ᾿ τοτδ-: 

(ἢ) Πτώχεία πενία, πσοὴς 
ἔνδεια, ἀθλιότης. 

Κατῳκημένος (ὁ). ΘΕ, 

Ἢ Οἰκουμένη. τ Καδεῖ Ι 

Οἰκουμενικάς (ὁ). ϑδι 

(ὁ[,Άθλιος, πτῶ- οδ΄ με "δίς 

χός͵ δυστυχῆς. σ΄" 

᾿Εστράγγισε {βούτυ- », ἔ 

ρον) ἐξεκαθάρισε, προ ̓ ΜΡ 

᾿Αγνὸς βούτωρος, "πι 
ἀμιγῆς, "ΔΝ Ι “Π λὼ 

᾿Ἐλεηλάτησε, “1. Ἴ; Ἀν ες Δ 

ἥοπασῃ, ἐλα- " 

φυραγῶώγησε. 
(ἢ) Λεηλασία, ἁρπαγή, ἬΝ 
λαφυῤαγωνία, ἜΡΕΝΝ, 

Λάφυρον (τὸ) λυ ξ οι, 

"Αρνητικός (ὁ, ΜΕΡΕ . ὦ ἰω 

(τό Γογγύλιον (φυτόν). “π 

᾿Εκένωσαν ἢ ἐκότρισε 

(πτηνόν). ΣΝ ὉΟΣ 
“Ὥπλισε, ἐξώπλισε, λα: εἰ" 

Ὡ͵ -ἰὰς πὶ 

᾿Ωπλίσθη, ἐξωκλίσθη. ζ-ἰν-τῖς εις. ἡ 
. ἢ ὦ 

"ἢ) Κόπρος {πτην οὔ), τ" 
"» 5 Κι 

"Ὅπλον (τὸ, ζο. λυῖ. Τα τ 

(ὁ) ᾿Εξοπλισμός, - 
ὅπλισις (Ὁ. ἜΟΡΕΣ οἰ πα 

τ 

Ὡπλισμένος (ὁ), ε 

Χελώνη (ἡ. τὸν »Ψ ιε ρων 

᾿Ἐξέδαρε (ἔγδαρα), ΕΘΝ ἐ ἔξ 



ἐν πανΥ.- " 

ἀμ αν δον ΣΝ ἰλ}, (ἢ Αὐκαστική 1 ἰῷ 2 μ 

(ὁ) Βωλοκόπος (ἐργαλ. γε 515, | (δ) Σουλτά. ΠΕΣ 
ὠργικὸν)---Βυθοκόρος. πα νος, μονάργς ας οἴω 

ἜΒβρασε {κρέας κἀπὶ 2 Ἵ “ ει Ζ. 

Ε 
Ἢ δὼ 4.3 Ἂν. 

(τὸ} Σεῦτλον ἰφυτόν). 

Βράσιμον (τό). 

(ὁ) λΛαγωνικὸς 

(κύων). 
(τὸ) "Ενστικτον, ἔμφυτον, ποιὰ ον 

φυσικόν, ὁ λλυ 

Συμπεριεφέρθῃη -- Ἢ: "π αν; 

κολούθησεν ᾧδόν, 

᾿Ἐξέλυσε {ξεμπέρδαευ-, ἜΠΟΣ ὔρς 

σ8), ἐξέφραξα, Φλλο εὐ 

Σύρμα ἐτὸλ ΙΝ , ς λλ 

(ὁ) Συρμάτινος συρματένιος) ΣΝ 

᾿Ασύρματος (6), 
(ἡ) Διαγωγή, συμπεριφορά, 
τρόπος (ὁ), 

“Οδὸς (ἡ). πὰ ον “ 

(τὸ) Ροδάνι (τροχός διὰ τὸ τ δ 
τύλιγμα νήματορ), ᾿ 

᾿Εξιφούλκισε, Φ, πϑι 5, ἜΕ 

ἔσυρε ξίφος. Ὺ ΕΌΝΕ ιμ 

δ ῳ- Ἐ κα ᾿ 

Προσεβλήθη ὑπὸ φθίσεως. ἘΝ ΐ εἶμ 

Διωλίσθησε, ἐξέφυγε 3:21. “Ὁκτὦοὦ΄; 51. « 
μωσε λ 

- Ἑξέρρευσε, 
Διεισέδυσα, τ πος μι τη ὁ, 
παρξισπέδυσα, Ἐ ἘΟΥ μ μὰ 

(ἡ) Φυματίωσις, » ὠ :; 
φθίσις, λων π 

βάνιστρον (τό), ΠΝ ΤΩ ἀλλή; ΗΝ 

(ὁ )Γόνος, ἀπόγψονος, γενεά, Ν, 

{γενπιά, σόϊ) καταγωγή. αν ἫΝ 

(ὁ} ᾿Απόγονος, (τὸ) ἔκγονον, . 
τέκγον, ΜΝ 

(τὸ) Σουλτανᾶτον, βασίλειον ἀπ λνΣ 

(ἡ) ᾿Ανάίδεια, ἀναισχωντία, ἘΝ 
θράσος (τό). 

Νὰ Τὸν ς ̓ ἀρ οναν τω ἀλ 

λοις 
(ὁ) Κυρίαρχος, ἐπικρατῶν. κι 

ὅσειως 
γιόμα, σχισμή (ἢ), τ τες 
Βδέλλα (ἧ). 1.2.7 
ὦ}" -- .» ΝΣ (τὸ) Ἑμπόρευμα ---Χοι- “1 τ 
ράς κν. χελῶνια. 
᾿Εβωλοκόπησε γῆν -- Ἄς εἰ χν 

Προηγήθη--- Παρῆλθε, ᾿ 
.«“ ἢ «5 - -- 

᾿Εδάνεισε, ἜΓΕΝ ἷ, «ὁ Δ ες λ4«}ὺ 

Φι κα , ἀ “- ᾷ 

᾿Εδανείσθη, «ὰ ἰ.; ὐΐδίωις ὁ Ἴ} 

(ἡ) Κυριαρχία, ἐπικράτησις. 

᾿Εθραύσθῃη, ἐρράγισεα 
(ὀστοῦν). 

(τὸ) Θραῦσμα, ρά- 

(ὁ) Πρώγονος, ᾿ πον 
προγενέστερος, ΒΝ Ὁ κάλ 

υΩ͂ "; ΓῚ 

Σγγαμβρος, ιοὐνω, . α . ἀἰυ 

, 2 
δάνειον (τὸ}. μλλω, -ἀλλω 

Προκαταβολικῶς͵ ἐκ τῶν Ἴ. 
προτέρων. ἀλω 
τὸ Νέκτ λυ- τι Ὁ. Δ΄. 2 (τὸ) Νέκταρ, γλὺ λυ ἡ 
κύτατος οἶνος. 

(ἡ) ᾿Εμπροσθοφυ- “ση ση τ Δ 
λὰακὴ (στρατοῦ). γΚ-λὶ ἜΝ 

(ὁ) Προηγούμενος, προ- .“1. . 
ψενέσταροῦ, πρότερος. 1“ εοϑω 

“αὶ, [ροειρημένοας (ἀ". 

(τὸ) ᾿Αμάραντον 
(φυτόν), 



-- ΑΥ̓́Τ... 

᾿Αχνὴ ὑδραργύρου 
(διχλωρισῦχος ὑδοάργ.,), 

Ὁ “ ’ 

Ὃ Ἰσλαμισμός (ἡ ᾿ 
'Λουσλμ, Θρησκεία), Ἀν] 

(ἡ) Λῆψις, παρα- ἡ ἦν . 
λαβή, εκ -! ρ οὶ 

[ἢ] Παράδοσις, 
ἫΝ . 8 

ὑποταγή. «ἰ--} Ἀν λο] 

[ἡ] Συνθηκολόγησι
ς ἢ παρά- δ -᾿ 

δύσις (στρατοῦ"--- Επίδοσις, (- 
ὌΝ 

[τὸ} Παραϑεκτόν, ἀναμφί- Σ, 
βολον, Ἄ 

(δ) Εἰρηνικός, εἰρηνόφι- » ι,,ς 

σλϑ λος, συνδιαλλακτικός, 

“μὰ  κμ. ῥἀἑἐρὼὼρ ον μὼ; 

᾿Ελησμόνησε-“-- ᾿Επαρηγορήθη. 

Μιουσουλμᾶνος (6), 

Διεσκέδασε Ὁ ΣΞΙΞ 
ἐπαρηγόρησε, ΜΝ » στὸ ᾿ ΝΣ 

(ἡ Πάρη- ΝΨἤῇ ο-, φῆ, 
γορία, παᾶ- ΟἹ μλω, » 2} Γνν 
ραμυθία, λησμοασύγη, 
Διασκέδασις-", 5 - τα σας 
Παρηγορία. ΠΩΣ τ λω; δ κὶ 

(ἡ) “Ὅρτυξ (ὀρτύκι', 
[ὁ} Διασκεδαστικός, πάρη: 

γορητικάς, παρήγορος, 

Βούτυρον {τό}, 

. ε Ἄ ΝΑΊ Β΄... 

(ἡ) Οδάς, τρόπος (ὁ}. ὦ μ΄ ξ ἜΝΙ 

(τὸ) ᾿Αζιμούϑιον (ἀστρον,), Ὡς} 

Ζενίθ (τό). οἱ ἢ ἜΝΙ 

Ν᾽αδίρ τό], ρα ποῦ 

Δατύστη ἀντιπαθής, ἃ, 2. 9 »- 
ναίσχυντος, βάναυσος, ἢ 

(ὁ) ᾿Αντιπαθής, ἀναί- ππσΝΝ 

ἀπ δος ε σχοντος, βάναυσος. 

[ὁ) Σακκοράφα (βελόνῃ)--- οἰ σ 
Ὄβελίσκος (ὁ), ἤω 

(ὁ) Φθισικός, φυματικάς, 

Ἧτο σῶος, ὑγιής -- 
᾿Επέδωσε, ἐνέδωσε. 

διέφυγε, διεσώθη (ἐγλύ- 

-.«, αὶ 

ἐπὲ ὦ 

τῶσε). ω" ἐ-- 
π,3ᾷᾺ.Α ᾧ 

᾿Εχαιρέτησε. ὧδ ἐ-Ὸ ᾿ "" 

Παρέδωσε. ω] ἐπ 

Διέσωσε, διεφύλ αξε, προ- , ἢ 
εφύλᾳξε. ."" ἐ-- 

Συνεῷ ὥνησε, παρεδέχθη. - “ 

Συνεφιλιώθη, ἔζησεν 
ἐν εἰρήνῃ. ᾿ 

᾿σπάσθη τὸν Ἰσλα- 
μισμόν -- Παρέϑωσε, 

ΓΙαρέθωσε τὸ πνεῦμα, 

ΟλῈ πέθανε. 
-- ᾿ ΕΣ - “«- ἢ μα [1 

παρέλαβε. “ 

ΓΙαρεδήθη, ἐνέ- 
δωσε, ὑπετάγη. ἐ--πτν ᾿ δ...) 

Εἰρήνη (ἡ! ως 
(ἡ) Κατμαξ (σκάλα), ἀλις ἔα ΜΗ 

(ὁ) Χαιρετισμός--- ἐς “ι 

᾽ Εἰρήνη (ἡ). 
(ἡ) Εἰρήνη, ἀσφάλεια. 5.0 ν μ 
ἀβλάβεια, ὑγείᾳ. ἀρ 92 

Εἰρήνη ἡμῖν, ἐλ ις Ρ λ.0} 

(δ᾽ Παράδεισος, ΑΝ 
Οὐρανός, Ὁ. 

(ἡ) Φάλαγξ (δατ τς αὖ εἴ “ἢ 
κτύλων, 

κτλ 
(ὁ) Σῷος, ἀβλαβής, ὑγιής, 

ὲ ι(} 5! 

ἀνέπαφος, ἄθικτος. 

Ὁ ὁμαλὸς πληθυν. 
τικός (γρμτι.). 



ὄλιονν μ -πνε.-- κί 

Ὶ Μεσιτεία (ἐμπορικὴ) τ φνἢ 

. μεσιτικά. ΣΝ 

δῦ, ξ οἱ" 

Σησάμι {τό). τω 

'"σίγησε, ἐσιώπησε --- ἡ «7 

"Ἔξεσε δέρμα (τρίχας) 

διὰ ζεματίσματος. 

Μαεσίτης (ὁ). 

"Ἤκουσα, θυ σα πῇ 
ἄσθη ἐ- 

νένατο ἄκρο. ἐ- 2 ΩΝ 43} 

ατής μαθητής). 

τ ΟΝ πὰ 
Ἔκαμε τιν 
γ᾽ ἀκούσῃ. 

'Ωτήκουσε, ἀγένατο ἢ Φ κε 

ὠτακουστής. οὶ ᾿ δ 

(ἡ) ̓ Ακοή, ἄκουσμα (τό). ξοτῇ Ὁ 

Φήμη (ἡ). 

᾿Ακροατῆς (ὁ). δ 2ζ:2Ὁ 

᾿Ακουστικόν (τὸ). 

(ὁ) ᾿Ακουστικός, 

ὦ ἐκ παραδόσεως, 

"Ακρόασις (ἡ). 5 22 ξς-ὶ 

(6) ᾿Ακουστός, ἐξακουστός. δ» 

ΠΝ 
(ἡ) Σομάκη (δένδρον). ὩΩ «νὴ 

᾿“πάχυνε, κατέστη ες “ἢ 

παχύς. 
Κατέστησέ τι πα- α " ἢ ς ἡ] “ο 

κὸ, χονδρόν, , 

(τὸ) Πάχος, χόνδρος, ζω": ὩΣ 

(ὁ) ᾿Ινγϑύς, ᾿ “ Ἢ “ 

ψάρι (τό). “ ει. ὅ-ἰ 
᾿Ιχθυσπώλης (ὁ)}. ῖνς 

(ὁ) Παχύς, χονδρός. ἐλ, 

᾿Αναισχυντία, βαναὺυ- ' . ἢ ὦ 

σότης,͵ τραχύτης. 

᾿Επέτρεψε, ἔδωσε τὴν “Ὁ »- 

ἄδειαν, παρεχώρησα. 

Κατέστη γενναιόδω" 

ρος, μεγαλόψυχος. ΚΟ 
᾿ μ 

Συνεχώρησε, δ ν ἔξω 

Κατέστη ὑποχώρητι: ,“ -, κἹ “Ὁ 
κός, συγκαταβα- ξυῶι ιξ: 
τικός, μακρόθυμος, 

Γανναισδωρία, εὐγένεια »΄., “κω 

ψυχῆς, ἐλευθεριότης. αὐ πα 
(ἢ) Συγχώρησις, ἄφε- - “Ὁ 
σις, χάρις, ἐπιείκεια, "ὦ ως κι: 

Συγκατάβασις, ὑποχώρη- Ἀ τὶ 

τικότης, μακροθυμία. ἐμ! 
᾿Επιτρετπιτόν, ἐγκεκριις 5 

μένον, ἔγκριτον. -" πσσαΝ 

᾿Ελίπανε {γῆν}. ΠΡΟ ὐ ΓΝ 

ΛΔίπασμα (τὸ}, οἱ 

Λίπανσις (ἢ). ΕΥΡΒΝΒῚ 

Κατέστῃη μὲ “ες 

λαγχροινός, πα ες 

ἙἘκάρφωσᾳ 
Ὦ κ- »Βδ. - “πω 

{καρφίον} λύττα 

Συνωμίλησε κα .,,1. Ὁ } 

τὰ τὴν ἀνπέραν 59 σινῳ 
ποσπέρισε). 

Συνόμιλία ἐσπέ- ΚΙ. ὅπ 

ρας (ποσπερίδα) 22 Ὁ} Ὁ 
. 

Μελαγχροινότης (ἢ, οἷ.7 28 γϑ" 

"δὲ Σύντροφος ᾿ 

ἢ συνομιλητῆς ω λω ἈΡ2»; "- 

ἑσπέρας, " 

(ἡ) ᾿Ικτίς (κουνάβι}. 4.1 

(ὁ) Ἦλος ἱκαρφίον), »“ω τ 
ἂ .«- Ἀ 

Ἔμεσίτευσε (ἐπὶ 
προμηθείᾳ}. » 



ε-- ἡγῶ --- 

(ὁ) Οὐράνισς, ἐπου- 
ράνιος. 

ἄ, ω " 

ὌΝΤΙ ΩΣ 

(ὁ) “σμῶνωμος---(ὦὁ) “ὑψηλός,  ο 

"Ὄνομα (τό). οἱ ΖΞ. Ἂ 

᾿Ονομαστικός (ὦ). Ἰσλα 

Πρύτασις ἀρχομένη -" ἷ .. τ, 
μὲ ὄνομα {γρμτ.1. πὸ 

(δ νον τσ μόνοι καλοί: ΜΕ 

(ἡ "σπλὴ ἵππου, ἐν ω . ΕΝ 

Στάχυς (ὁ). ΟΝ πα ἜΘΝΗ 

Ἢ Παρθένος (ἀστερισμός} ΚΝ, 
--ἰΟ Στάχως (ἀστήρ). 

(ὁ} Σκίουρος (ζῷον). -ἰχλσι ζ" ᾿ 

᾿Επῆλθεν ἰδέα (τοῦ ἦλθε “ὦ 
στὸ μυαλά), 

ΜΜετέπεισε, 

Παρουσιάσθῃ ἡ κα! ν΄ Μ᾿ ον 
τάλληλος εὐκαιρία. 

(ἡ) Εὐκαιρία, κατάλληλος “8 

περίστασις, 
ζει 

᾿Εστηρίχθη, -“.»" λα“, πα 

ἀκούμπη - ω κλὰς κα ἰ, ΝΟ
 ἜΡΙΝ 

σε, ἐβασίσθῃη! 

᾿Εστήριξε, ἐβά- ἣ ΜἘῈ Ν Ἶ 
σισῈ͵ 

.-. ἃ 

᾿ΑνέθεσΒ, ἀπέδωσε, οἱ λον 

(τὸ} Στήοιγμα, . ὅπ, 
ἔρβισμα. ἐμ ξ ἸνοΝ 

(τὸ Γραμμάτιον, ιν 
ὁμόλογον. μὴ .α 

(ὁ} Ἄκμὼν (ἀμόνι). σοί . τ οἱαου 

τ 

Δρῦς (ἡ), τω , 
Νὰ 

'Εξώρυξεν π .» 5 ι“ “- 

(ὀφθαλμόν). φϑ}» ὠσστεὶ μὴ 

(τὸ) Ράκος, παλαιὸν ΠΝ εν 

ἔνδυμα, 

᾿Εδηλητηοίασε, Ὁ - 
ἐφαρμάκωσε, ΩΝ ΜΕ ἐ “; 

"Εδηλητηριάσθῃ, φ  ο - 

ἐφαρμακώθη κπ ᾿ Ν 
Ν 

ἰὴ Τρυμαλά. ΟΡ Ἔ γσ’ 
τὐλλος δος, βσις ον 
φαρμακενός, Ὁ ΞΟ] πὴ γι 
Δηλητηρίασις (ἦ). 5. 

(οἱ) Πάροι δέρματος. ἍΔ.2} κως 

καρ τοῖξτιστο, σατο ον 
ν ὥ -- ΟΑΣΝΝΝ τι παχύ, ἢ ΕΣ 

Βούτυρον (τό). ἘΝῚ 

“ὁ 
(ἡ) Παχύτης, πάχος (τό), 

(ἡ) “Ορτυξ (ὀρτόκι), 

(ὁ) Παχύς, χονδοάς, ΟΝ 

τὰ ρος Σ κξλ σον 
ἀπειάλευε, (55 15 φάτ ἐ ρα 
᾿ωνομάσθῃ. συνε, , δὴ σας ᾿ω 

ἐμνόοσνν δαντῶν τ σρισαιῦ 
Ὁ Α 

“Ὑψος, ὑψηλότης, 

ἐξα ς ὦ 
σήής νι ἰῷ 

Ἢ Α. ᾿"Ὑψηλότῃης. 

Οὐρανός (ὁ), 



6" πνγ -- 

ν λ 

᾿Ἡλικιωμένος ὁ}. ΜΌΝ 

Ἠκονισμένος (ὁ). ἜΡΟΝ 

ἼἜλαμψε, ἤστραψαε. βὼὰ εἰ ΕΣ 

(ἡ! Κασσία (φυτόν), “κι, ν 

σέννα (σηναμική). ἀχσ)γῦ 

Λαμπρότης, μεγαλεῖον (τό} ῶ 

. ᾿ 

Χελιδὼν (ἢ) ᾧβ γίνω 

Ὑψώθη, ἐλαμπρύνθη. “",,σ' ας 

κατέστη διάσημος ἘΝ «τ 

Ηὐκόλωνε, κατέστησε “ΠΌ 3ὺ 

εὔκολον. Ἐπ τος 

Κατέστη, εὔκολον, Ξ -- ΒΡ ,- 

κατορθωτόν --Ηλ- πὰ 5 

λάγη, ἠλλοιῶθτ 

(8) “ν ψηλός, λαμπρός, ἔξο- Ν 
χος, μαγαλοσπρππῆς. ᾿ 

Ἀάμψις, λαμπρότης, 

[τὸ Λαγγάανο- Ν -.} - 

πήγανον {νορία) δ κ᾿ 

᾿Ετήσιος (ὁ). ΩΡ 
Λιπξοδικότῃης, ἐπέκτα- ι..} ΄ 

σις, διαπλάτυνσις. “4 ΠῚ 

[ὁ} Διεξοδικός, ἐπεκτατι- ."} 

κός, μακρολόγος, ΜΝ 
Εσχεν ἀῦπνίαν 
{(ξενόκτισε, ἀὐμ δ] ) αζμιι ἀπῇ 

Κατέστησεν ἀύπναον, - .- 

ἠμπόδισε νὰ κοιμηθῇ, ΕΣ ᾿ των 

(ἡ) ᾿Αὐπνίαι » 2.2 

νυκτέρι (τό). δαημ» ἰμ σρ 
ΦΟ λ 

᾿Αὔπνος (δ). φνρμ 

Ἤγρύπνησεα {ξενύκτι- “" 
σΕ,} διανυκτέρευσα. “ἘΞ ον" 

Κατέστησεν ἃ- “Ὁ ͵ 

γρύπνον, (τὸν «5.7 κρῖ »ἱ 
ξαγρύπησα), 

στηριγμένος, - 1 } . ΕῚ Ψ, 

ἀκουμπισμένος, “Ὅλ 2 ἃ πκ μα 

Ἔγγραφον (τό). 

(τὸ] Προσκέφαλον --- ν μας ΝΞ 

“Ἔρεισμα, Ὁ. μΑ 

Μέταξα Ἀβπτή-- δίετα- »α} 

ξωτὸν ὕφασμα (λεπτόν). μ" Ἰῶσαι 

Γάτα (ἡ) ώω, “1 - Ἴμλω 

"᾿Ακακία (θἐνδρον) κν. γαζία. ἢ 

{τὸ} Σαντούρι 

(μουσ, ὄρ γ.). ο σαί ̓ ΚΡ ΌΝΝ 

γι ( κ Ἔσχεν ἔ ἐσχημάτισεν 

ὄβον (κάμηλορ). 

[ὦ} Ὕβος (καμήλου
) ΡΌΙΝ Ἴ, “Ὁ. ἮΝ

 

᾿ἬἩκόνισε 
ὥξυνα. ' οὐ Ἰοξ φ τλῳ ερμα 

᾿Ενομοθέτησε, ἐθέσπισα “1 ὁ “ν 

νόμους, 

"ἀνεφύησαν ὁ- ἢ ΒΞ, Ξς 

δάντες {νηπίοιι!). Ἔα ὖ ὠλ τε ἐ ΟΣ 
υ : Ὁ, 

Ἡλικιώθῃ, ἐγήρασε. τ ἔ ᾿νσὶ 

(ὁ) ᾿Οδοὺς (δόντι) --- . δᾺ ἶ 

Ἡλικία (ἡ}- Αἰχμὴ (ἢ). οὐ. ξ σ΄. 

[τὸ)} ᾿Ακόνισμα -- Νομοόθεσία [Ὁ}. ΠῚ 

1 ἷ, ες [ἡ] Αἰχμὴ ἀκοντίου -- τ ὦ 

(ἡ) ᾿Ακόνη. 

"δοντόπαστα (ἢ). 

(ἡ) Παράδοσις (θρησκ).. τ ἢ ὥ 

--[ὁ) τρόπος, ἕξις. λα: - "Ὁ 

"λαφρὸς ὕπνος, ( ΣΝ ) ἐδὼ 

Ἕτος (τό). οὐ γος λα - Ὁ 

(ὁ) Σουννίτης Γὀρϑόδ, τ΄ 

Μουσουλμ, παραδε. “" “ξ ΘΝ 

χόμενος τὴν Σούννα : ὅ-ὦ , ᾿ 

"Ακόνιον (τό}.ὕ ὡ“ 



"»» 

σε ξ υτ 
ἱνξ μτ 

Βέλος (τό), 

(ἡ) Μετοχὴ (ἔμπορ). τ 

ὦ ἀρ ρει βω 
ΩΣ 
(ἢ Μετοχικὴ ἢ ̓Ανῶνο; χλαι "5 
᾿Ελησμόνησε, οὖ ΜΌΝ ΐ ἰμ ἔ μοῦ 

᾿Απροσεξία, ἀβλεψία, Φο,, 
παραδρομή. -Ἐ 

ΕΞ ἀπροσδξίας, ἐκ πα- Ἶ δ 
ραδρομῇς, Κ᾽ ὦ δ 

(ὁ) ᾿Απρόσεκτος, ἐπιλή- δὰ 
σμῶν, παραβλέπων. δὼ ΟἹ μη 

ν. ἡμεῆνς ἑφο εἾ (τὸ) Κακόν., 4} μὸν δι σε» 

(ἡ) ᾿Ατυχία, κακοτυχία ι} [4 μ 
κακοδαιμονία, 

"}}. ᾿ 
κακοήθεια (ἦ). ΜῈΝ ἊΣ 

ΠΙᾺ ΕῚ 

(ἢ) Καχυποιία, δυσπιστία, μα μα ὅμαι 

(ἡ) Παρανόησις, "“ 
παρεξήγησιο, ρα ἡ ἐξ ΔΙ ᾿»" 

(ἡ) Κακοβουλία, κα- 
κὴ πρόθεσις. 1 ἢ μευ 

"»"“" μ με 

Κακός (ὁ), ἕο ἕο ἢ ς- 

(τὸ Κακόν, κρῖμα, ᾿ ἮΝ ἫΝ ΄ 
ἁμαρτία (ἡ). “Ὁ 

Δυσαρέσκεια (ἢ), ἀϊω) 

[ὁ}) Δυσηοεστημένος͵ 1..." } 
προσβαβλημένος. ῖ 

μι 

Δυσάρβστος, ἐπιζήμιος, ΟΝ 

Ἔμαύρισεα, κα- 
τέστῃ μαῦρος, 

ὥς- Ἷ 

δα οἴ γα τ κά 

Κατέστησέ τι μαῦρον-- ὅ᾿. “ 2 
Κάτέστησέ τινα κύριον. 5.5! οἷν 

-οὐνν.-- Ρ-" 

(ἡ) ᾿Αγρυπνία, ἐπαγρόπνησις, “7. “ὶ 

διανυκτέρευσις {νυκτέρι) .-ἐ{" 

Ἕσπερϊὶς (ἡ), ἜΝ, 

κου δομένο), οἰ σλίῳ 
᾿Ολονύκτιος ἑορτή. 5 »ἂω πἰὐ,᾿ 

[ὁ}) ᾿Αγρυπνῶν συχνὰ - “ ! » 
κν, ξενύκτης. 

Κατέστῃ εὔκολος, 
ὁμαλός, ἁπλοῦς 

Ηὐκόλωνε, διηυκόλυ- ἘΠῚ 05. 
να, κατέστησεν εὔκο- . ̓ ἘΝ 
λον, ἁπλοῦν, ὁμαλόν, 

᾿Επροξένησεν δὐκοιλι- ε ΜῊ " .“Ἕ 
ὅτητα [φάρμακον κἀπὶ) 

Κατέστη διαλλακτι- 
κός, συγκαταβατι- δὴν 
κός, ὑποχωρητικός, ἐπιεικής. 

(ὁ) Εὔκολος, ὁμαλός, ᾿ς “ιο, 
μω ᾿ Ἃ εἰμ ἁπλοῦς, 

Εὔπαπτος (ὁ}. μεν (ἐμὴ 

(ἡ) Εὐκολία, ὁμαλότης , “ 

(ὁ) Κάνωβος ἢ Κάνωπου 
(ἀστήρ) 

(ἡ) Διάδροια, εὐκοιλιότης, 

(ἡ) Διαλλακτικότης, ὅπο:- ἢ το 
χωρητικότης, ἐπιδίκεια, ὧρ ΩΝ 
διαλλακτικός, ὑποχώρης κι} 
τικός͵ ἐπιβικῆς. μι 

.}κ 
(τὸ) Καθαρτικόν, καθάρσιον Ἐπ 

Κατέστη χλωμὸς “5 “, 
ἰσχνός, σκυθρωπός, ΠΕ ' κ-ν 

ῥλετέσχε, συμματέσχα, ,, καὶ 
ἔλαβε μέρος, ᾿ ἈΝ Ν, ἐ ω 
Σιυνέβαλε, συνεισέφερε. ι3 ὅω 

Κατέστησε μέτο- [Ὶ ᾿ - 

χον, συμμέτοχον «3 ξ μαι υοσν. ἐριω 

ΙΚατέστη εὔκολος. 

Ὁ. ἃ 

τσ 
μὴ 



ἣ»" 

(ὁ) "Ἐπιτρεπτός, θεμιτός͵ “ 

νόμιμος. ἐξ- 
ΓΝ ᾿ 

"ἀνέβαλβε, ι γὼ ἐς ὖμ 

(8. 
ΝΡ ϑμω 

πῆς ““ 

Σειρά, στρῶμα, στοῖχος, ἄβδιω οι λἰω 

ιαβολή (ἢ). ΑἹ αὶ 

ἈΑπόστασις (ἦ). ζω 

"Ἔκαμβ Ὁ 

ἐστέλε. φανὶ ὅτ ̓ 5 γ΄ .8.».} 

χος (φυτόν), 
ωἴἍ ὟΝ ,Ὦ κα -πρ 

ἘΨψώνισε μὰ ὁ 15 2 

Οπισθοφυλακὴ ἰστρατοῇ). ἀ δὼ 

᾿ . ὦ) 

τ} ᾿Αγορὰ [παξάρι). ΟἹ μυΐ . ξ 13." 

Χρημάατιστῆς μα κα δ ψἪ ὦ 

ριον (τό). 1:8} δι ὁ» 

Δημοπρατήριον (τό), ΔΕ 

᾿ἩἩμαύρη ἀγορά, 

(ὁ) Οχλος, λαός (λασυτξίκος), Ἵ μὴ 

{, ᾿Αγοραῖος. -οαυθαῖΐος, 
ἦς Ἃ 

κοινός, 

(ὁ) δηγός [αὐτο- 

κυνήτου ΚΑΤ). 

(ἡ) Σειρὰ ἢ φυρὰ (λόγου 

κλπ), εἰρμὸς (ὁ}. 
“Ξ 

Βκαν αὐ τσ να δν ρα δ, 
. ὀδόντας. 

ϑον- 
ΜΗ 5 

τογλυφίο, ἀμ “ Ἃ ΠΡΟΣ ΟΝ 

βοῦστσα ὑδάντων. 

ἧι 

᾿Εδελέασε, ἐπείραξε πι,ιρ μβ 

πειρασμός), ω »“' ᾿ Ὁ" 

᾿Επαξάρευσε. ἕω ὅ ἫΝ .«ρ».»» 

-- ΥᾺ -- 

ἈΝ δ γα 

(ὁ) Κύριος, δεσπότης, 
ἄρχων. 

"- ἈᾺ 

δδίω.ς ἀπά 

(ὁ) Κυρίαρχος -- Ἐπικρατῶν (δὶ. ΩΝ 

ἀπ"; 

(ἦ) Κυριαρχία, ἐξοι- ως ἢ ΛῸΝΣ 

Μαυρίλα (ἡ). δ 3 πρυ, ξ 5᾽ μων 
(ἡ) Ὑποχονθηία -- Με: ΠΝ μὴ ἫΝ μῖ 

λαγχολία, 

(ὁ }ὑποχονδοιακός, 
ἫΝ 

μελαγχολικός. (5 “ Ξ“-“- 
." Ἴ..} 

(τὸ) Πρόγχειρον ἰγραπτόν). 
δ μανῷ 

ἜἘτείχισα, πα΄ ὄ“,.᾽, ὅ. 
χ ὁ μαι κα δ μα ἢ 

ριξτείχιπα, 

περιέφραξβε. 

"Ανερριχήθῃ (ἔχ: Φφ.- ὦ, 

σκαρφάλωσει. θιγὼν ἐγ 

(ὁ) Φράκτης, ἜΣ 
περίφραγμα. ΠΝ “Σ. 2.25 

(τὸ) Κεφάλαιον “2 -΄ 

(Κορανίου). Ὁ» 1: 5.2 

(ἡ) Δρυμύτης, σφοδλότης, .“ 
ὀξύτης. δ) μὸ 

Βραγιόλιον ὁ 
(τό). ὦ τ» ̓᾿ ΠΝ 

4 

ων» 1} Δ τ᾽ ΠΥ 
'Εσκωλήκιασε, ἐσάπη., 

(ὁ) Σκῶρος, σικῶ"» ᾿ -“ “ 

ληξ (ξύλου). 

(ἡ) Πολιτική, διπλωματία, “ων- 

(ὁ) Πολιτικός, διπλωμάτης. 6 μων 
! «νος ᾿ 

Ἱπποκόμος (ὁλ "-Ὡ 3.4 ι ξ σὴ ω 

ΝΜ ι. . Ε 

Κρίνον (τό). ὠ .- 

ΙΛαστίγιον (τό).. Ῥω - ξ᾽ λο μέ ρ  μὼν 

Ἐδικαιολόγησε 

--΄Επέτρειμε. ἐρᾷ ἐξ μι ξ»" 



-- ᾿ν -.. 

Ἰσόπλευραος (ὁ). εὰ σῶν 

υ] 4 "" ιζ μ 

βιβ ρα 
(ἃ) Ομαλός, ἐπίπβδου--- ."} 
ὥριμος, :- 
᾿Αφῆκεν 

᾿Ισογώνιος (δ. 

Ὃ ᾿Ὁμοούσιος 
{ἐν τριάδι) 

-Ξ Ἁ 1.1} » 

ἐλεῦθαε. -- “5 τολέ ἐς οαο ἐς λων 
ρον, ἐγκατέλειψε. 

᾿Αφειμένος, ἐγκαταλελειμ- 
μένος, ἐλεύθρρος. 

Πεοιέφραξα, ων ἫΝ 
ἔφραξε. ξ- “6: 6: 
[ὁ) ΨΦράκτης, πε΄ ι. 

ρίφραγμα (τό). “- ἰὸν τα ξ-- 
᾿Αφῆκε νὰ ῳ ὩΣ υ- 

ρμεύσῃ [ὕ- εὖ ζ τ λ! [τ 2: 
δωρ)----Ἔτηξε. ᾿ ε 

Περιηγητής (ὁ). εἴτ ξ ἊΝ 
(ἡ) ΠΙδριήγησις, τουρισμός. ἜΝ 

"Ἕκτασις. ».ὼωμ᾿ 

"Εκαμὲέ τινα ΞΕ 
νὰ βαδίσῃ. μι; ἈἘ[[ρ κα κὰν 

(τὸ} Βάδισμα, πορεία ΠΤ Ψ..Ξ 
τ (ἢ) Συμπεριφορά -- πὴ ΤΕ -το 
Λωρίον (τό, 

(ὁ) Τρόπος τοῦ ζῆν-- - 
Συμπεριφηυρά-- Ἰστο- “πὶ 
ρία, βιογραφία, 

(6) Πλανήτης-- Αὐτοκίνητον, δ) ἱμν 

᾿ξ: Ὁ" 

ὃ κωΐ 
“ἰ Κα ΝΩ͂Ν .-. ,( - - .. 

ὠς “πο "Ὁ. είν ὦ 
᾿Εκυριάρχησα, ἐξουσίασ, ἐδέσπο πᾳ, 

Κυριπρχέα (ἡ), ἜΡΕΝΝ 

(ὁ) Κυρίαρχος,. 

᾿Απόστασις (ἡ), 

(τὸ) Σῆμα, ση. ν" ἩῊΝ 
μεῖον, σημάδι Ὁ55.2 ΝΣ, Ὡ»» 
(ὁ) Σημδιωμένος (σημαδε- Ν “Ὸἢ 
μένου), 

Παξάρευμα {τό}. 2) ω 

Ἤξιζε. “Ὡς κε μὲ 
᾿Ισοπέδωσε, ἐξω- ἜΦᾳὌᾳ{ΦἜΓ.Ὄᾳ.Ε 

δ ἰις πος μάλυνε,διηυθέτησα 

᾿Εξίσωσε, ἐρ- 
ρύθμισεα, ἰσα- 
φάρισε, 

β ΕΣ μα Ἐξισώθῃ. ςῷ τ 5 μὰ 8. ς 3 

[Κατέστη εὐθὺς π" “- Ἵ ([σπιώθη)--ῷ. ὡἀὐμὸ ἐς κὶὶὶ 
ρίμασεα, ἐψήθη 'φαγητόν). 
᾿Επρκάβηπε, ἐγκατε- τ 1 
στάθῃ. ἐς ἘΞ τω 

[ἡ) Εὐθύώτης, δικαισσύνη “ϑᾷᾺ}2 Δὲ 
-- (τὸ) Μέσον-- (ἡ) ̓ Ισό. ι5..2...2 ἘΠ μὼ 
τῆς, ὁμπιότης -- ̓Εκτὸς, πλήν. 

. »--" ΕἸ ᾿ 

“ὦ ἐμ ὼς 9. 

Εἴτε,,, ΕἾΤ. οἷ -“ ἃ κ5 εἰ μα 

- “Ὁ ν 

Ἔξ ἴσου, ὁμοίως. Ξ' με α» ἰο 
ι 

᾿Ομοίως-ἰλαξύ, εἰ») Ε ΜΙΝ 

Τὸ ἴδιαν κάμνει, μοῦ - Η 
εἶναι ἀδιάφορον. 5-πὶ ἘΘΙΝ 

ἀνότοι εἶναι ὅμοιοι, ἴσοι, 

(ἡ) ᾿Ὁμαλότης, εὐθύτης. ΛΝ 

᾿Ἰσημερινός (ὁ). ε ῥων ΕΝ 
(ἡ) Διδυθέτησις, ἐξομάλυν- .- 9 
σις, ἱσοπέδωσις͵ ἐξίσωσιο. - 

-- ᾿ 
Ἰσότης (ἡ). ΓΟΕΕΤΤΝΡ 
“Ἔσος (ὁ}. τὸ, ἐμῷ 



ὦ --κάις. ΡΝ 

ΜΝ - . » “..ο ᾿Απώτερος σκοπός ἤ σημεῖον, ,..-ὦ | (τὸ) Ξίφος, σπάθη (ἦ). οὐ κε Ἔπ-- 

θέλησε, ἐβουλήθη. {..4} «(Ὁ εὐἱδ 

[τὐὐ Ελάττω- αν κ κα ὦ πκἢ κα 

μα, ἀτέλεια {τ γ) Σὰ εἴ 

᾿Ανέμιξε,-“ἀ- ΝΞ 
νεκάτωσα. ( πὴ» ) γι ὦ «οἱὰ 

κατέστη πολιός 
(ἄσπρισαν τὰ 

μαλλιά τοῦ). 

(ὁ) Νέος, νεανίας ΠΕ, α οἷἱὰ 

᾿Εγήρασβ. ( 5:2} ξ τὸ χω: ( ἐἰὰ 

(-αὐὴ τ τὰ 

',κοδόμησε, Μ ι1 τ β "πε 3 

ἔκτισε. {κὦ} ἀπ σὲ ΡΣ 
(τὸὺὶ Σανταὺφ (ἀρδευτική ᾿ς 1}2. 

μηχανή). «ὁοὰ 
[ἡ) ᾿Ανωμάαλία, 

.Ἱ ιν χ, δας 

ἐξαίρθβσι, (λ4) 5᾽ γὦ ξ. δὼ 

Περισυνέλξα μέ: ᾿ εν ᾿ 

λι (ἐκ κυψελῶν), ( 2" )υ ἢ ἰ ΠΕ 

“ἜΚ άἀη(φαγητόν), (-.) ΠΡ ΠΕΡ 

κατεστράφη, 

Διεδόθη (εἴδησις καὶ), κα εὐ, ε}κ 
ἐκοκλοφόρησε. (ς:) Φ" ' ἂν 

Ἔβαψθε, ἐστίλ- ;Σ 1. κα ΝΝ κὰκ 

βωσε - Εἶδε. (..2.) μ᾿» ὙΠ 

τκᾶμὲ (.3.,Δ). Δ}. ὁ κ» ὦ κεῖ δὼ 
ποθήσῃ. 

ἐν ἐμπησο), (3...) μὰ δ μα 

᾿Αγοψώθη, ἐσηγ ( 1,4.} δ με εὐ 

ΒΥΜΑΌΔΝ μα» ὦ μα ὦ 

ἔμ ι (ὐδ) μα ὐὰ 
κατέστη ἄσχῃη:" 
μος (ἀσχήμισε). 

(ἡ) ᾿Αμνάς, 
προβατίνα. 

(“.,}} 5 ,ἘΓ εοὼ 

οἷς ἀγίδις δὼ 

(ὁ) Ξιφοφόρος, ὡπλιομένος 
διὰ ξιφους. ΕΣ 
Ξιφομαχία (ἢ). 1 ἀατι 

Ν: τὸ - ΒΡ ὦ» 

πρρέοστου αὶ Ἶ, δος ὦ τς μων 
᾿ »" , .» 

Χείμαρρος (δ). δ »αὐν ὑπὸ 

(ἡ) Ῥεῦσις, ροή, ροῦς (ὁ}. Ἦν ΕΝ 

[ἡ Βλεννόρροια ἐν Φη χα 

(ἀσθένεια). ἣν ΘΒ εἶ 

(τὸ} ᾿Ανθράκιον ἤ γραγάτης -. 
{πολύτ. λίθος). Ἦν ΜῊΝ 

-- } 

Ῥευστότης (ἦ]. χ]} ""“ 

Τὸ Σινᾶ, τὸ "Ὅρος 
Σινᾶ. θρο ρυ κω 

Ξ-300Ὸ -Ξ Ὁ ( ὠμὰ ) 

-» ἢ 

(ἡ) Ρίξα---τὸ Ἕλκος (ποδό. θὰ 

᾿Επέφερέτινι κακόοδαιμο’ εἴδει εἶ 
νίαν ἰνρουσουξιάν), 

(ἡ) Κακαδαιμονία, κα'ἡ τον 2 ,.} 
κὸὺς οωνός {γρουσουξι δ), ΙΝ ᾧ.»»" 

;, "Ὁ 

0.42 [ἡ] ᾿Απαισιόοδοξία, πεσσιμι- 

σμός (ό]. 

(ὁ) ᾿Απαίσιος, δυ: 
σοίωνος. ᾿ 

κι} 
(ὁ Απαισιόδοξος, πασσιμιστής κΑΣ 

«Ὑπόθεσις͵ ζήτημα (τὸ) .,. 2, δι 

«Σημασία, ἐνδιαφέρον. 2 γτ. ζξ ὠὰ 

(δ) Αανάλτπς “ὰ' ᾿ " ΜΉΕΡ 

ἀξιόλογος, ἐνδιαφέρων, σπουδαῖος. 

Ὅσον ἀφορᾷ, ἀγαφηυρυκῶς, ὁἷα 

,"λ.» Ὡ 



-- Ἰλὶ -- 

Συνέπλεξα, 
πεδριέπλεξε, 

Συνδπλέ- 
χθη, περι- 
ἐπλέχθη, 

Δίκτυον (τὸ). “νὰ ̓ ΜΟΙ . ς ὅ-ὦ 

(6) ᾿Αμφιβληστροειδής χιτών, ᾿Ξ ἢ 

μι εξ 

Περιπλοκή, συμπλοκή, ΓΝ ̓ 

μαι ἃ 

ΠΨ, .) ΕἾ ι λον 

ὀλδα, τὰ εὐ 12} 

Παράθυρον «τό. 

Σκώμνος (ὦ). 

᾿Ανρτράφη ἐν ἀνέσει ,} ,"“, “ χ' 
(καλσανετράφῃ), ὡδὶ τ ωλτα 

᾿ς αἰ τῷ «' 
᾿Ανάδυοχος (ὁ). ὑμὴν» ἶπτὸ 

Παρωμοίασε, λ" Ἧ ὯΚἤ 
ἐξωμοίωσᾳ, - ᾿ 
ἀφωμοίωσε, 

Ὡμοίασε. τ δρν Ἄ ι ὀ Ἂ ΓΔ 

Ὑπωψιάσθη, 
πω πτεώθῃη. ἀτε, ἄνσω Δ] 

᾿Εμιμήθη, ἀφώ- πο, οὖ ὦν 
μοιτώθῃ. τ π ΓΑ 
"Εξωμοιώθη, καρ μὰ 85 
παρωμοιώβη, “ μῦ ιΑΓΣ 
"Ὅμοιό- -““1..1. 7}. .- ἜΣ κι 
τῆς (ἡ). τ΄ ΓΟῪΣ ἀπο ἀπὸ 

(ὁ) “ὥμοιας, “1 κἘὸ 

παρόμοιος, οκῶςς τα ΠΟΥ ἀπ 

(ἡ) Ὑπόνοια, ὁποψία, ᾿Ρ ΜΕΝ .““- δ " 

ἀμφιβολία. ἀμ ζΑ 

Ὕποπτας 

(6). 

(ἡ) ᾿Αφομοίωσις, παρομοίωσις, ἀν 

᾿Εσκορπίσθη ἡπήπω αὖ ν 
διεσκορπίσθη “ἘΠ ὩΣ εξ τ 
"Ἔσκόρπισε, β 

" . ᾿ "ἀπ “ } ᾿ 

διθσκόρπισε, στ ἷ φ-ανκ φῶ ο 

ἀν τ ζει ΝΕ ΟΣ 

'Εξερράγη, ἤναψε (φωτιά) ὃἢ᾽'Όοό2., στ ν 

ρα Ἢρ θα ραστα ̓  “τὼ 
᾿Εμεγάλωσα, κατέ" 5 
στη νέσς, νεανίας, 

᾿Εξύμνηθι “ἴ,,» 
ἐπήνασς. ᾿ 

"-" 

ΘΕ ΟΝ 

(ἡ) Νεότης, νεολαία. ἀν οὐ Ἂ οἷον 

- ἢ 

(ἡ) "Ἔκρηξις (φυτιδτ), - "»Ὁ 

᾿ κὖ 

- ὥ ἃ μ 

ΠΡ εἰς 9 δ ο (δ ωλῶ 

τι, συνεδέθη. 
(τὸ) "Ἄνηθον 
ἰφυτόν), 

(ἡ) Ταραντούλα (ἀράχνη ΝΞ 

τριχωτὴ), 
᾿ 

(τὀγδάσμα, φάν- ι«ἴ Ῥω 

ταῦσμα, ἐξωτικόν ζτ ε " 

"Εμέτρησα σπιθαι- Ὁ, 9), τς 

μήν, Ἀπ λ  κα 

Σ πιθαμή (ἡ). 

᾿Εχόρτασε, ἐκορέσθη. ὅτ. δ: 

. 4, ὃ .». 
οὗδι 

οἷος κα 

Ἔχόρτασέτι- , , τ᾿ δα 

νὰ, ἐκόρεσε, ὦ 7 ἐ-Ὁ 5 ν δι! 
.,Ἔ- - 

(ὁ) Χυρτασμός, κορεσμός 

ΙΚόρος (ὁ). 
(ὁ) Χορτασμέ- “ 
νος, χορτᾶτος. 

Χορταστικός (ὁ). 

Κεκορεσμένος (ἀ)}. 

κατέστη λάγνος, ἀ- ,.-: Ὁ, . κα 
σελγῆής, ἀκρατής. “-π--“' Ἂ οαθα 

(ἡ) Λαγνεία, ἀσέλγεια, τα 
ἀκράτεια, αὐτο 

(ὁ) λάγνος, ἀσελγής, Το χ' 
ἀκρατῇῆς, ψπ 



δρῶ 

ἜἘνεθάηρυνε, ἐνε- Ξ πως ὥ - 

ψύχωσε, δ Ξ δ“ 

Ἐνεθαρρύνθη, ἐνε- 3. ϑω-ς Ἶ Τεν 

ψυχῶθη. δ δ“: 

-.»ᾳ (ὀ)γθαρραάλέος, γεντ ἡ κι 9, τ δ 5 
ναῖος͵, ἀνδρεῖος 

(τὸ) Θάρρος, (ἢ) γενναιός στ, 
της, ἀνϑθρεία. ᾿ 

(ἡ) ᾿Ενθάρρυνσις, ἐμ- τ΄ 

μὐχώσις, 
» ὁ ᾿ς 

'Ελυπήθη, ἐθλίβη. τῆν δ τ σὸν 
Ρ 

ιἦϊι Θλτῖψις, ἀμί ν  ὦ ν 1 καὶ 
λύπη, φροντὶς οὐ; ῳ "ὦ, πο 

᾿Ελύπησε »ὁ {ΓΕ ᾿; 

“ΡΈτερψε ΡΠ ν: εὐ ,5 ἢ 

Ἐλυπήθη, ἐθλίβη, στ. ὑσϑῖ 
(ἡ) ̓ Ανητυχία, ἀδημο' 

ΒΞ κ “ὰ “ 

μονία, λύπη. .5.5. .. »ῆτ 

(ὁ) Περίλυπος, 
- κς 

περίφοοντις, 
ἘΠ «553: 

σΞ 
᾿Εχλώμιασε, ἂ »" Ε, “Σὰ 

"Ὅ,τι στέκεται εἰς τὸν λαιμόν 

ὠχρίασε. 

(ὁ) Χλωμός, ὠχρός. ----ἰὰ 

.) 

(ἢ) ᾿Ωχρότης, γλωμάδα. μὐ γβεω 

ΚΚατέστη φειδωλός, ἂὍὁ,,πι τ κα 

φιλάργυρος (ἐτσιγ- ΠΣ "πο 

κουνεύθη). 

(ἡ) Φειδῶ, φιλαργυρία Φ στ 

ἰτσιγκουνιἀϊ), Γ- 

(8) Φειδωλός, φιλάρ- ἰώ » 

γυρος [τσυγκούνης). ζ᾽-." Ξ -" 

Ἡκόνισᾳ, ὥξυνε -- πᾶς πιπι κ 

᾿Εζξητιάνευσε. ὐτῶσακ: ἄν 

ελετο ὦ ᾿Ακόνισμα (τὸ). 

ἀκα (ὁ) ᾿Επαίτης --- Ακογιστής, 

«αλῇ-- σις 

Φω “ἃ -- 5 Ν ᾿- 

φεῖδι. ΟΣ , (ἰῷ. 6 }) ὦ 

Σικορπισμένος διεσπαρμένος. 

Μεγάλη διαφορὰ ι. ἢ: κ ΠΣ 
μεταξὺ δύο ! 

(ὁ) Διάφορος, σκόρ-. Ξ3υ' » 4 
πιος. 9 Ὁ “Ὁ 

- Ἡ ἢ « 

(ἢ) Διασκόρπισις, δι χοπαρά. τὰ ὅς 

Φυτώριον (τὸ). 

Ὕμβρισε, ἐβλαπῴή- ἦτ Φὰ 

μη9ε. πο 

(ἡ) “ἕβηις, βλασφη τ: α΄ Ν" 

μία. ᾿ ΩΣ δάονα 

Χεαιμῶν (ὁ). 

Τόπος διαχειμάνσεως, 

Εθλψδος κοΣἥηι οὐ λο ἐς σι 
(ἡ) ΘΆϊψις, λύπη, ὀδύνη. τῶ 

Κρεμαστάρυ (τό). ἘΝΡΝΚΉ 

" . ἄ πρὸ ς- 

πρριος ἐκοφαλήν τ δ 
κα γερο, Εἰ ὑπὸ 

, Ν᾽ ᾿ς »»" ω 

᾿στύλωσε, ἐστήριξε.» πὸ 

Συναζήτησε, - ρων ΚΞΝ 

ἐφιλονίκησε, “Φ μπ πξο ὦ 

ἥρισα, κως ΝΣ 

Δένδρον (τό). ἡοώ ΝΡ: 'ξὐσπα 

(ἡ) Σπάθη--ἰ(ὁ) Ξένος -- »" 

Δενδοόφυτος (τόπος), -Ἄβῶν 

Λενδρόφυτος [τὸ- .ν- τ θν 

πος), ἄλσος. πὶ ξ γε πα 

ατέστη ἀνδρεῖος, , τα ΠῚ Μὰ 

γανναῖος͵ θαρραλέος, δ : ως 



Μιετέβη ἀπό τινὸς τό- , “ι α΄ 
ποῦ εἰς. ἀνεχώρησε, οἱ ων τς 

Διέψνωσεν , 

(ἀσθένειαν). οὐ λἹι αν ἐρμαᾶ 
᾿Επρασωποποίησα, ἀνα- Ἵν Ω" 
παρέστησε. σα 
Διεγνώσθη --᾿ Ε- ." ἽΝ “ς 

πρασωποποιήθη να δεῖνι ὑ Σ-ϑο κὉ2 

(τὸ)ὺ Πρόσωπον, ΟΝ 2. ας 
ἄτομον. οὶ] ᾿ ζ: ὡς 

(ἡ) Προσωπικότης, ταυτότης ΒΡ ΜῈ 

(ὁ) Νόμος ἰς 25 ΝΜ ΠΝ 
προσωώπι- 
κοῦ δικαίου, 

(ἡ) ἐξακρίβωσις -2 ΠΣ 

ταυτότητος, ἂς. .α.5ι δ] ιὅ:. 55 

(τὸ) Δελτίον 
ταυτότητος. 

(ἡ) Διάγνωσις. Πρόσωτο. 
ποίησις, ἀναπαράστασις. ρας δ 

"Εθραυσα, διέρ- 

ρηξε. 
"Ἔσφιγξε, ἐτέντωσα, 
ἐνέτεινε, ἐχόρδισε. 

8 ζῆλο 

ἐλ ΟΞ 38 
Ἄλιε (ἷαΣ 

ἂρ ΚΑ 

: ἑ Ν 

Επέτεινε, ἐνέτεινε ΠΩ, ὅ,τ ' διλιμδι 
ἐνεδυνάμωσε, ἐν!- Σ ἘΔ αν 
σχυσε, ἔτόνωσε, 

"Ἔπίεσε, κατεπίασξ, ἐνὲ- 
τεινε, περιέσφι γξε, 

᾿Επίεσε, καταπίθσε, ἐβίασα, 

ΘΙ 
"ἜθεσΕ {("} ἐπὶ γράμ- - ,ἃ Α 

ματος, ἐδιπλασίασε «ὁ» Ἐς 

γράμμα. 
'Ενετάθη, ἔπῇ- δ κι . ὮὭ “(ἢ 

τάθῃ. Ὁ « ΑΣΑ) 
Ἐ .ᾳ ςς ὦ Μ 

᾿Εδυνάμωσε, ἐνισχύθῃ. 9 «μὴ 9 ΠΑ] 
ὁ ἦν ἰτ ) Σφίξιμο, τέντωμα, Α 
χόρδισμα, 

Αγ 1.1} (ἡ) Διελκυστίνϑδα, 

(τόὸ] Κριθαράκι (ὀφῆαλ να δ 
μοῦ). 

᾿Επαιτεία (ἢ) ΕΞ 

(ἧ! 'Ακόνῃ (ἀκονόπεερο). ἀσοος 

(ὁ) ΚΚόσσυφος (πτηνόν). 9,» 

᾿Απεῖχε τόποις), το αὐ ἜΡΕΘΙΡΥ 

Κατέστη παχύς, 
λιπαρῶς, 

, Ὡ ζ γ 

δ ξ " 
(τὸ) Αίπας, πάχης 
(ξύγκι, λαρδί). 

(ὁ) Λοβός τοῦ ὡτός. ὁ ν ζᾶ 
Ἔφῆρτωσε: .- Ὁ τ σι ἡ κ’ 
(πλοῖον. ὁα ύσεα ἐρρὰ 

'Εμνησικάκησεα. ὡς σε εστὰ 

᾿Εμίσησε, ἀπε- . ἦν ς...] α στρόφῃ. σὰς ἐπ ἰῷ 

"Εφιλονίκησεα, ἢ εὑ». 

(τὸ) Φορτίον, φόρτωμα - 
(πλοίου; κλπ'), Ὡσα Ε ἘΕΨῚ 

Φρουρά (ἦ). ἀν" 

(τὸ) Μσοῦ, 5“ “ δι .- 

(ἡ) ἔχθρα, "2,4 ὡξι εἰ νὰ 
ἀποστροφῆ. 

(ἡ) Φιλονικία, “πο, Ὁ ἢ μην 
λογομαχία. ἀρ αν; πα 

᾿Ανέβρυσε, ἀνεπή- ὁ “.".- κα’ 
δησα, ἔρρευσ, τ -πτσὰ 

'Ερρογχάλισε, »Ὡς στὰ 

δος“ 
[τὸ} Ροχαλητόν, ρογχαλισμα: ΝΝ ον 

᾿Ανουψώδη, ὑψώθη, π΄ ψώση, ὑψώθη, ας ως .΄ 
προεξεῖχβ. 

Ἡτένισε, εἶδεν 
ἀτενῶς, Ἐ ΓΕ ΣΙ ΒΡν 1 



ΕἾ 

ζ." 

(ἡ) ᾿Ανωμαλία, ἐξαί- “-“ 
ρεσις. 

Κλαδευτήρι (τὸ}. οὐ ἊἙ . 

Φόύρδϑην μίγδην. “χὰ ΠΣ 

Εὐωδίασᾳ δ πόα - πὶ ΜΝ 

(ἡ)ὺ Εὐωδία μῦ- Ἐὰν κρ Εὸ σὰ 

σγομυπωθδιά}. ἀκ ΔἸΔ 

Ἔπιε {ἤπιε}. - κι - μῷ 

Ἐπότισε--- “ «Ἶ παι, .“ Ζ 
-κς-» πότ" ᾿Ενέβμεξε. 

Ὕψωσε κει: . εἰ ὁ ππᾷρ 
λὴν {γιὰ νά υδὶ μι κπ Ὁ μὴ] 
δῇ), προπξέβαλε (κεφαλήν). 

Ὦ κι Ὦ  .- 

- ΚΑ έν καὶ ᾿Απερρόφῃησε. 

5» .7 

Πόσις (ἣ). .0 κἢ 

(ἡ) Πόσις (μιᾶς φορᾶς) πο κα 
-- ἰαθάρσιον. ἁὃ κὰ 

Ποτόν (τό). «ἢ ναὶ 3 ὦ ΜΊ 

«οἱ γῇ ’ ε 5 

ἴ οἸο 

Φοῦντα (ἡ). 

(ὁ) Πρίνος (φυτόν) 
κν. ποινάρι, 

“,. "Δ ᾿ ΕἾ 
Πότης (ὁ}. οἱ κ»λ νὰ 

βόσταξ (δ). ἦγ, Ζα μὰ 

(ὁ) Τόπος πόσεως ὦ λἕω.. ζ οἷ 

(ἡ) Ἐλάτη (δένδρον). ὧν ὦ 
ιν Ά᾿ Ὥ. 

᾿Ετρύπωσε {ἔνδυμα ζ.- ἐξ.» 
᾿Επεξήψησε, ἀνέπτι» 
ξε (μάθημα), ἐσχο- 
ἀίασε, 

" ΕἸ 

ζ“ι! τ σὲ 

᾿Ανέταμεν ([ατρι- Ἐ Ζ ὦ} : ι} 

κῶς). ζ.--ι ᾽ς.» 

κω} 
ἀνὰ δ νΔὰ 

“--ἰάξ.. ὭΣ 

(τό) Σημεῖον τῆς ("}. ἜΡΗ 
(ἡ) Σφοδηάότης, βιαι-Ἔ “0 ᾿ 

ὅτης, αὐστησότης. ἀτιες “3 “ομὸ 

(ἡ) Κρισιμότης, 
δύσκολος παρί- 
στάσις, Καὶκοτυχία, 

ῷ . 
αὐλῶν τα α 

Ὁ 
Ἥ ΕῚ .πῷῦ -» 

ὅν ὁ δὴ -«-Π " 

"ἰῇ 

Αι πα 

ἼἜφθασεν εἰς κρίσιμον 
στιγμὴν ἤ σημεῖον. 

(ὁ) ᾿Γσχυρός, 80). 
νατός, αὐστῃ:- ων 
βός, ςφοδοός, βίαιος, ἔντονος. 

(ἡ) Ἔντασις ἐπίτασις. ΔΕΕΣΥ 
Τόνωσις, ἐνίσχυσις, ἔμφα- δος 
σις --Διπλασιασμάς γράμ. , 

(ὁ) Στηθόδεαμος (κορσέρ). ΗΕ 

ἰτὸ) ἼἜἜΧχον ("ἢ γράμμα--- Ὁ « Ἃ 

᾿Εμφαντικός (ὁ). ὲ 9 ἐξα 

᾿Αδιάλλακτος (δ), "αὐ 

[τὸ) "Ἔσω τῆς κα ΠΝ 
παρειᾶς. ἜΝΘ ξζϑι 

᾿Ὡμίλησε μὲ σύστρο- ΕΞ 

φίαν͵ εὐφράδειαν, ρ 5.0 εὖ δῶ 

ὦ οἱὰ ἔ ΠΡΕΝ » (ὁ} Νεβρός (ἐλαφάκι). 

'Ετρανού-. “6,5 δ - 
ΜΟΥ «ὦ ϑὰ εἸἰρΣ νῶν δησα. 

[τὸ Τραγούξι -- ᾿Ολίνγον͵ δ. π 

μικρὰ ποσότῃς, »λὼ 

Τραγουδιστὴς (ὁ, οἰὰ 
Ξ 

᾿Εκλάδευ σε Ὥ, λιν α “Ὁ -- 

ΝΣ ΎΘΆΝ. (δένδρον) 

Κλάϑευμα (τὸ. «οὐαὶ Δα, 

Κατέστῃ ἀνώμαλος “Ὁ. αν 

(λέξις), ἀπετέλεσεν ὍΔ 
ἐξαίρασιν, 

(ὁ) ᾿Ανῶμαλος, ἐξαυ- “1 σὰ Νὰ 
ρετικὸς (ἐξαιρέσιμοῃ. π΄ Ζ 5 



ἘΣ --ἰλὸ..- τ δὶ 

Κατέστη δύστροπος, , Ἡγαλλίασ!, ΒΙ͂ΩΕΙ “ν τ 

διεστραμμένας. νας 3 ηὐφράνθη, ζ΄: αν ᾳ ΜΈΝΗΙ 

(ὁ) Δύστρσπος, διεστραμ- : ἀνρκουφίοθη. 

μένος. ων» (ἡ) ᾿Επεξήγησις, ἀν ἄ- ᾿ 8 

ΚΣ ἡ Ἅ πτυξις μαθήμ ατος), ζ3.»"- Ξ ευξ 

δυστροπία [ἡ}. ων» κά 4 πον σχόλιον (τό). 

(ὁ) Σπίνας 
πτηνόν). 

Ἔθεσεν “τὶ ὅσους, ἱρὰ Ἵν νον. 

σύνεφ ὥνησεν {μὲ ὅσαυς). 

Ἐνέταμε, ἐνέκοψε, “κ᾿ Ὁ 

ἔκαμεν ἀμυχάς. » Δ ᾿ ,, 

Συνέβι ̓ἤθη μετά τι" ΠΕ . διὰ 

ς, συνεῷ ὅνησεν ; 
(ἀμοιβαίωρ!, 

ἢ γος ἢ Ῥηδοις »ὺ 
(6) “Ὅρος (συμφωνί[αἿ, 

Αἢ “ κ᾿ «ἢ 
ΜΠ ῃᾳᾳ. 

Ὑπὸ τὸν ὅρον,  ,ἅι : μ᾽, ἢ ἀρ 

Ἄνευ ὅρων. ἘΚΕΊ ἜΣΩ 

( ΡΤῚ τον ἐτθ “ΕΝ “Ἢ ΚΙ 

ἐοεονόμος, ΤΡ βΕὩΡ τἢ 
κ ρδόνι, κορδέλαι, " ἜΝ ϑ 
(ἡ) Ταινία (σκῶλῃζ) Δ. κα 5.5 4) 

(ἡ) ᾿Εντομή, ἀμυχή. ἰωκαι 

Νυστέρι {τό}. Β μεν 

᾿Ενομοθέτη" τ΄ α “κα ἮΝ 

σα, ἐθέσπισε ξ-.- 3} ξυ- Δ  ξ» 
γόμους, 

᾿Επεαχείρησα, ἤοσχισε, ἀπε- 
πειράθη--- Εἰσῆλθε. 

(ὁ) Νόμος 

ἰθαῖος, ἱερό!ν, 

ἘΡ 

(6) Νύμιμος, ἔνδικος, Ξ ΝΕῚ 

δ)". ζ ζᾳ ἦν ἐϑ 

{τὸ} Ταμάχιον ἰφέτα), ὁ μὴ ἄν»- κι 

(ὁ) Σχοαλιαστής, ἀναπτύσσων. ευλὰ 

(ἡ) ᾿Ανατομή, ἀνατομία, ζ....- 

(ἡ) ᾿Ανατομία {ἔπι- 5. ὅς 5 

στήμη). έ.....Ὁ ᾿- 

4-»"" - « 

᾿Ανατομεῖον (τό), 

"Ἔφθασαν εἰς τὸ ἄν- 
θας τῆς ἡλικίας(νέσο) δυ Ἂ! ̓ ἃ 
(τὸ) ΓΑνθος τῆς , , 
ἡλικίας. ἐς ἔα ξ.»3 

Περιεπλανήθη, πδριε- τ “3 
φέρθη (εἰς τὰς ὁδοὺς), ὃ -πῦ στ 
κν, ἀλήτευσα, 

(ὁ) Περιπλανῶώμενος 
φυγόδικος, φυγάς, 

(ἡ) Φυγή, περιπλάνησις, 

Ρεμβασμός (ὁ). 

᾿ κῶν ς 

Η οὖ 
ΜΝ 

ΚΑΙ ΜΙ 

(ὁ) ᾿Εκϑιωγμένος͵ πλάνης, δι χὰ 

(αἢ ᾿Ανωμαλίαι Ἶ -- 
γλώσσης, ἐξαιρέσεις. ἴα οἱ μὰ 

Ξ κω λ 
᾿Αλήτης (6). 5, μέ χα 

(ἡ) "“μάς (ἀν- τ Ὰ τ κὰδ κ 
θρῴῷπων), ρ5) χὰ “ ξ Δ 5» 

(τόϊακὸν πονηρόν, 
μοχθηρίᾳ (ἢ 5.5 ἡῶις ξ. “ὦ 

(ἡ) ᾿Οργή, ὁρμή, ζέσις, : ἘΔ 
. 5 ἐνεογητικότης. ᾿, 

(ὁ) Σπινθήρ, σπίθα (ἡ). ὦ. τ δὶ νὴ ν' 

(ὁ) Κακός--Πειρα- 
σμὺς,-“ Σατανᾶς. Δ," ᾿ ἊΝ σ᾽» 



ἌΝ 

Ά 

(ὁ) ᾿Εξώστης μπαλκόνι), ὦ 

(ἡ) Τιμητικὴ φρουρά. «ϑ ὁ οὐ 
(ὁ) "Ἔντι-. 1 κ . ὦ “Ὁ 
μος, τίμι- οὐ οἷν ἢ ὦ δ ξ.ν»" 

ὃς, Βύγενής, ἅγιος, 

(ἡ) Ἐποπτεία, ἐπίβλεψις. οὐἱ ,(Α] 

(ὁ) ᾿Επόπτης, ἐπιστάτης “ΤΕ 
(ἐργάσίας κλπ,). .»-" 

Ὁ ᾷ 4} 
Ἑτοιμοθάνατος (δ). «ἰδ. κῶν 

- ΕΣ .} «ἢ .- Ρ’ 

᾿Ανέτειλε. 

(ἡ) ᾿Ανατολὴ - -- - ως το 

(σημεῖον). 3 μῶν 5.» λλώσ" 

μὰ « 

᾿Ανατολικὸς (ὁ). ι3. μ 
“" 

(ἢ ᾿Ανατολὴ (ἡλίου), ι5.3.»"» 

(ἡ) Λάμψις, ἀκτινοβολία, δἱ μὰ] 
“ας 

(ὁ) ᾿Ακτινοβόλος, φαεινός, ι9. μιᾶὰ 

᾿ς Ὁ. ᾿᾿ 

"᾿Αγατολιστής (ὁ). ἘΒΟΝΝ 

λετέσχε. Ε ἰὰς 2 ἐ ΕΝ 

Σιυνεταιρίσθη, 1 Ξ «αὖ εἰ 1.5 [7186 
συμμετέσχα. δ λὰ Ϊ 41 ἐλ 4 2 λὰ 

᾿νεγράφῃ συν- - ς - . , “: Ν᾿. 

δρομητὴς εἰς... ς ΡΘΕ «Δ κ. Δ] 

᾿ΕἘπίστευσα “ “ἡ δ, 2, “μ᾽ 

πολλοὺς Θεοῦς, ὧν : ἐ ΠΙΡῚ 

ἦτο πολυθεϊστής. 

[ἦ) Πολυθδεῖα, πολυθαῖ- Τη" . 

σμός (Ὁ). 
"ἡ 

(ἢ) ΠΙᾳαγίς, θηλειά, ς «ἢ 

βρόχος (ὁ. “ἢ δ .κ 3 

(ἡ) Ἕταιρία, συνεταιρισμός (ὁ) Ὁ. 

Συνέταιρος, σὺμ- -" Μ " πὰ 

μέτοχος. κι Ἂ ξεν 

--- ἸΛλᾺ- 

᾿ομιμότης (ἡ). ἀπρ ἢ 

᾿Ιεροδικαστήριον (τό πρ ὦ "ΠΕ 

(ὁ) Δρόμος, ὁδὸς (ἡ) δ χῷ -ξ 89 ἰδ 
ω μ᾿ ΡῚ Νομοθέτης (ὃ. ξυμ ς δ υὦ 

(τὸ) Ἱ πτίον “πὶ καἵ 
(πλοίσυ). Ὁ . .Π Ϊ ὦ 

(τὸ) ᾿Ιστιοφόρον . “ - 
πλότον. ὡς οἱ ὦ ὑκκάνυ 

᾿ 
᾿Απόπειρα, ἀρχή. 2.» 

[τὸ) Δευτερανόμιον “δ “πι  πς 

(Πεντατεύχου). δ᾽ ν Η ἀ9.}.9 

Νομοθεσία (ἢ). Ὁ 

᾿Νομοθατικός [ὁ), ἱ 

(ὁ) Ἰορδάνης {πὸ οιμόφ), Δ. μὩ , γ΄ 
μὲ 
--- 

Δ .- Ἁ 

ζ-ῦ 
ΠῚ ΕΝ 5} - “ Α 

Νομοθέτης (δ). ἀξ. Δ 122) ξ.-" 

(ἡ) ᾿Επιχείρησις -- Σχέδιον {τό] ὁ 

Κατέστη ἔντιμος, τίμι- ... αὶ “ἜΝ 
ας, εὐγενής, ἅγιος, τῷ», 

Νομομαθῆς (ὁ). 

"τίμησε, ἀπένειμε ." αὖ ,5,. ὦ 

τιμάς, ἐξόψωσα. . οι ῖς»»" 

᾿Επώπτευσα, Ό Ὁ μι μα 

ἐπετήρησε, ἐθ-ἢ ἐς.3 μ} 

ἐπέβλεψε. 

Εὐρέϑθη εἰς τὸ . παν 
σημεῖον τοῦ θε- Φ λἢ ὡρ - 1 

νάτου, {ἐκόντεψεν ν᾿ ἀποθάνῃ), 

᾿ [ .Ὦ ρας . ἢ Ὡς Ετιμήθη, ἔσγε κε ἷ ας 

τὴν τιμήν. 

(ἡ) Τιμὴ, ὑπόλῃη-ν κ᾽ πς 

ψις, δόξα, δ. 5) "Ἱ ̓ ξ-ν" 

γένεια, ἀἁγιωσόνῃ. 
.“ο, ἢ 2 

(τό) ᾿Επίτιμον μέλος, ὡῷ γὺ μαρ 



οἵ, 

᾿Ἂπεῖχα (πόρίσκε "" δι - “" 

τὸ μακράν) 

[ὁ Μακρινὸς ἀπομεμάακρυ- Η 
σμένορ!. ἐπὶ 

.; 
ΜΝ " ἃ 

᾿Ανγκίστρι (τὸ. 5». ζ ς» Ἐν" 

Διέγραψα, ἐξήλριμε 
-- ἔκοψε», διέσχισε πον ἐς τα 

(σε ἐβίχασα, Ἔδολι. στ. ΝΕ  λα ἢ 
ξύθη, ἐπονηβεύθηῃ. 

ΟΣ 
δϑ ρα λον μόλις 
(δ) Δόλιος, πανοῦρ- (ἕξ ὦ Α 
γος, ἐπιτήδειος. υἱὲ. δῷ 
Ὃ ἔΑσωτος υἱός Ὁ ἢ 7." 
(Εὐσγγβλίου}. πὰ νς σὰ! 

(ἡ) Δολιότης, παγουρ- : ἡ πὰ 
γα, ἐπιτηδειάτης. 

(ὁ} Διαμσιρασμένος, 
διχασμένος. σλκλα 

(τὸ} Ζατρίκιον {σκάκι), 

᾿Απεμακρύνθη, ἐξέφυ- ὑὸς Σ᾽ κι σὰ 
γὲ (θέματος κλπ.) δ εἰ ὦ 
Υπερέβαλε τ “α, Ἶ τα, ΟἿ Ὁ 
(ἀξίαν ἐμ- 
πῦρμ'. κν, ξεπέρασε τὰ ὅρια, 

ἢ παραλίας, μι, τς μῦς μτ 
Ὑπερβολή (ἡ). }..10 ἃ 

Ἔπλυνε, ἐξέπλυνε. «-ἴ δ. ὧν ἐς ΑΓ 16 ἃ 

“Εδεσε (διὰ σχοινίου) αὐ ἴ5.-! ̓ ΚΕ 

κῶς ἐρριαδιούργησα ὦ Ἀπ τάδ Ο,α 3 
ὀθοβῖ. τ 3.8 

οἷ, ἃ Σατανᾶς (6). Α 

Σχοινίον (τό), 

-οἸΑΥ̓-- ΠΝ 

Συμμετοχή (ἡ. {5 υἱδε,}} 2} 

Συνδρομὴ (ἡ), δ] καὶ 

Σοσιαλιστῆς (6}. ὁ [λάϊ 

Σοσιαλισμός (ὁ), 1:6 1κ4] 

Πολυθεϊστής (ὁ), Φὶ κλὲ 

Συνδοομητὴς, (6). ὁ) ἴκς 

(ὁ) Κοινός, ἀμοιβαῖος, ΕΗ ΘΙ ΨῚ 

τῶ Κανᾶ συμ ΦΟ τ  Σια, 
ἀἰχοΣς;ς οὐ εὴΞ 

ζῶ “τς Σχισμή, σχίσιμον (ξἐ- 
σχισμα--Κόλπος (6). ΡῪ 'ξ ν᾿ 

πὰ ΒΡ - (τὸ) Βομβύκιον « “ 
ἰκουκκούλι!). παν: “ΖΚ “.. 1) μ᾿ 

Κατέστη λαίμαργαης, 2“ “5,2 

ἀδηφάγος, ἄπληστος. δ,.ὉΔΒ ι “ 

(ἢ) Λαιμαρνία, ἀδη- -- κι ῃ -᾿ 

φαγία, ἀπληστία. (αὶ ».2 »-" 

(ὁ) Λαίμαργος, ἀϑη- Υν ἊΣ 
φάγος, ἄπληστος. 

᾿Ἢγόραισ. ΤΕΥ “Φκδ “υμὰ 

(ἡ) ᾿Αγορά Ἢ Ν ς΄ Τ 
(ἀγόρασμαλ ἢ ν᾽ 5... νὰ 

(ἢ) Κνίδωσις, φλυ- 
κταίνωσις. υὐἹ ξων" 

" π᾿ 7 Αγοραστής (ὁ), δ ὦ. ς-- 59} 

᾿Αλεξικέραυνον (τὸ Φεὶ 2! οἱ 

ὧν} ὦ . ξ ὧὐ μὼ 

“ “ Δ} 

τ) Ἐὰ 

᾿Αρτηρία (ἡ), 

(ὁ) Ζεός (πλανήτης). 

Εἶδε λοξά (στραβα- 
κύτταξε), 



ὄϑῳνα -«λλ-. 

« δ Τῇ 

"Ἔμβλημα (τό. ΡΝ 

(ὁ) Σείριος (ἀστήρ). 

Αἴσθημα (τό). 

(ἡ) Κριθὴ (κόκκος. μαῶς ξ δ κα ἃ 

“Ὡς τ 

ἐρλδ εξ 
Τριχωτός, δασπύτριχος ΜΙ. Γ

 δὶ 

(οἱ) Τύποι {τΕλε- 

τῆς), τυτυκόν, 

Ποιητής (ὁ), 

ΟΑἴσθησις (ἡ). 

Διεσκορπίσθη, διεχύθη. 

᾿Ηκτινοβόλησε, ἐξέ- . ,} 3 “εἶ 

πεμψεν ἀκτῖνας. δ" 
- 

(ὁ) ᾿Ιστὸς ἀσάχνης. Φ' 

(ἡ᾿Ακτίς {Φ΄.ὁ- ἐο Ὁ οἷ, ξ εν 

τός καπ.} 

᾿Ακτινοβολία [ἢ) 53. Α ἔν ϑ] 

Κατελήφθη ὑπὸ . κι 

σφοδροῦ ἔρωτος. “ξ ἘΨΌῚ ̓ ται 

Ἢ 
ἐρλεὶς σλ Ὁ αβ  θα κι 

Ἤναψε, ἐπυρπόλησε, ΝΣ ῥκὰ ͵  

᾿Ανεφλέγῃ, ἥν ὧ“ ι κ᾿ κ Ἵ 

(6 (φιοτιά). 

) Δάς, φλόξ, “ κ “αὶ δ οἢ 

(ἢ) κα ἫΝ ὁπ " ε τὸ 

᾿Ανάφλεξις (ἄναμμα), υἷα 22] 

Λαμπὰς (ἡ). μία. ὑκολ 

Βάϊον (τό), ὠὐαὰλ. ζα ἜΡΙΝ 

Ἢ Κυριακή τῶν Βαϊωῶν. ΠΊΡΕΣῚ, "ν» 

Ταχυδακτυλουργία (ἢ). ὃ δ μαϑὰ 

εἰν 

Δ ᾿ Ὧν, πὰ σι, ΡΝ 

διεσχίσθη, υ᾿-} οὐδ ̓ ον 

ἐθρυμματίσθη, 

(τὸ Βλῆμα ---ἡ} ΠΕ- υϑδ. 
οόνη (ὀστοῦν, “Ὦ. ἀν 65 

᾿Απεχωρί- Ν ᾿ » 
σθὴη τς ρ το λὰ κἀκ ῴ οὐκ 

[ἔφυγε μακράν), 

Διδκλαδί ἊἝἤἢ Φ ον 5 πς 
σθὴη (δὲν- ΒΡ -- " ΝΠΩΝΝΩΝ 

δρὸν κλπ.) 
Μ᾿ «ἢ ὌΝ 

(ὁ) Λαός, ὄχλος. τὴ στ τὴ 

(ἢ) ᾿Ατραπός, μονο- ᾿ ἊΝ 

πάτι, (τό). οἷν ἃ ΖΦ τ". 
- ἢ 

Ὕφαλος (ὁ), -πὸ 

[ὁἘ[ Κλάδος, διακλάϑω- “ὦ .΄ 

σις (ἡ)--Μερὶς (ἡ. “τ ξ τα 

Σ ααμπάν (ὁ 85ς μὴν τοῦ κα δ πὰ 

᾿Ισλάμ!. ὧν κ᾿ 

Κατέστηυη οΟὅ πιςςςς “δε κιδ, “ἢ 

λυσίκομος Ὡ  - Θλθκας ἐφ 

ἰκὸ- - Λι --} “ι 
(δ) Δυσ κο- μι ὸ κως ἩΝδΟ 

Ἢ σθάνθη, ἀνταλήφθη, μι, κα 
συνῃσθάνθῃ. Ἐν ποὺ 

"Εγνωστοποίησα, " “6, 
ἐπληροφόρησε. τεσσ, Μὰ ΑἽ 

(ἡ} Θρ[Ε Α 5 ποι αὐ αὶ 
(τρίχα). Ὁ Ρ Ζ. » κα» »"Ἄπτεν 

-'" 3 ᾷ .- 

Περοῦκα [ἡ). αι Σὰ “" 

Ποίημα (τό), ΕΒ :- ἢ 

Ποιητικός (6). Ὁ λὰ 

Τριχσειδής [ὁ}. , Βον 

τα ριχοθιδῆ ΑΥ 
ᾧ με '- ξ -- "ἡ 

Εἴθε νὰ ἐγνώριζον ! ΤΥ φ-Ξ 



ΠΕ Ὶ 

ΟἿΑΙ -.Ἀῳ«λ .- ὅγυμα 

ὡΔἽ .Ὦ δ » . ὥ -- Γ 

(τὸ) Ζεῦγος, ξι ξ δ" Ταχυδακτυλουργὸς [ὁ). 5. λδα 

(ἡ) Διπλωπία (πάθησις Σ Απροο  Ενξἐστι- σ΄ ΠΝ ἜΝ 

ὁράρεωσ). ζ ρΕ κακόν, -πΑς αὶ ἔς σα 

(τὸ) Δικαίωμα προτεραιό- “πον ἡ } διχόνοιαν, διετάραξε, ΝΕ 

τῆς, προαγορβᾶς. Διέγερσις, ταραχή, στάσις, «ὐνκῷὸ 

(ἡ) Πρεσβεία, μεσολά- 
βησις, μεσίτευσι,, 

(ὁ) μεσ ν, 
πρεσβεύων. (6). κα Ἄν δ δ 

Ἔχων δικαίωμα προτεραιότητος. 
ΌΠ ᾧ 

Κατέστη διαφανὴς ὦ Ἵ ἀ Δ 

ἘΕλαπτώνθη. 

Κατέστησέῇ τι- Ἧ ἮΝ ; . 7 Μ ώι λ΄ ὦ 
να ἰσχνὸν [ἀ- " εἰ 
σθένεια κλπ]. 

Διεῖδα, εἶδε διά ὦ 
μέσου τινός. 

(τὸ) ᾿Αραχνοὔφαντον 
(ὕφασμα, 

Ὡλαλω εἶ ὦ νὴ 

Διαφανὴς (ὁ). μλτδ. τις 
"κε. . πὶ “ἢ ᾽ . ͵ 

Διαφάνεια ΡΥ οὐ μὰ 

Ηὐσπλαγ- "ΑἸ «Πρ, «ον ἢ 
χνίσθη. ἀκ σλ σλι ἐκἊὸ 

ἰτὸ} Λυκόφως, αν ὦ τ πι Ζ 

σούρουπο, ΦΔΊ. ξζ ἀπ" 

(ἡ) Εὐσπλαγχνία, οἶκτος (ὁ). 12. Δ 

(ὁ). Εὔσπλαγι:Ὗ . τ4 ἢ, -ὐὦς το να’ 

χνος, οἰκτίρμων. Ἀπ 2 ὁ μϑο 

δῶ. ὦ Χεῖλος (στόματος). 

Προφορικὸς (ὁ. Ὁ ΚΣ, μ᾿ π 

Διὰ ζώσης γλώσσης, ἡ ἢ, 
προφορικῶς, ὑρῆλε 
Ἰάτρευσε, ἐθε- στ, ὅκα 
ράπαυσε, οὶ ἂν 

Κατέστη ἕτοι- 
μοθάνατος, ἕο ἡ ἐς πες 'σλο 

Ἐθεραιϑύθη, “-" ας 

ἰατρεύθη. σ’λϑ ισππϑ 5" τὰ} 

(ὁ) Ταραξίας, ΩΝ 

5 ὁ Τοραξίοαι ἐίαν 2 ἜΠΡΥ «ποῦ 

κατελήφθη ὑπό .. 

σφοδροῦ -αἰσθῆ- - “Ἄν Ασα 

ματος (ἔρωτος. 

(ὁ) Σφοδρὸς ἔρως, σφοδρὸν “7 .“ 

αἴσθημα, πάθος, μανία, πονονσο 
αν ας 

Περικάρδιον {τὸ}. εὐὝῥὝ 

(ὁ) ᾿Αγαπῶν περιπαθῶς,Ἠ 
ς τῆ 

σφοδρῶς. 

᾿Ἄπη 

ΑΝ σε θυ λα ἼΛΗΣ ἌΡ 

ΕἸργάσθη, λΞ αι ί 32] 

᾿Απησχολή- Δ] δ᾽ . ιν τ 

θη, ἠσχολήθη. ΣΡ ΚΑῚ 

(ἡ) Εργασία, ἅπα-" ᾿ς δ, «ἢ 

σχόλησις, ἀσχολία, ϑω Ἷ, ξ “5 

Καταναγκαστικα ἔργα, Πρ ται ΡΡΥ 

(τὸ ὙΠ τὰ μεθ ἐς 
ΑΝ Σὺ 

ποΌρ- 
γεῖον δημοσίων ἔῤγων. 

(ὁ) Δουλευτής, ἐργατικός. ἘΠ ΡῚ 

᾿Απασχολῶν (δ). δὶ “ξ ΜΕ: 

(Δ) ᾿Απησχολημένος--- ΠΝ 

Κατειργασμένος. ὁ λλβ 

(ἡ) Λεπίς (ξυραφάκι) λοις 5, μλ ἃ 

Κρυπτογράφησις (ἡ), .8 ΤΩΝ ΧῸΣ 

ἝΝ ὦ, « 

"Αποκρυπτογρόφησις (ἢ) 5 ΑΔ - 

"Επρέσβευσε, " εἴτι -. ἊΝ πν 
ἐμεσολάβησέ, 

ἐμεσίτευσε, 



ὟΝ 
(ἡ) ᾿Αποστασία, () «] πος: 

διχασμός, σχίσμα (τὸ} διὰ. ,.}} 

μι ““δ»ΑΆΑ 

(ἡ) Παράγωγος (λέξις). ως 

᾿Εδυστύχησε, κατέ: κιλε 

στη ἄθλιος. .τἌὦὦὍὁὦὃ .7},.“ 

(ἡ) ᾿Αθλιότης, ἐλε- ὅλ. Ζ ΠΩ 

βινότης, δυστυχία, 

(ὁ) Ἄθλιος, δυστο- 1. «' ον, 

χῆς, ἐλεεινός. ιλεἷ  ιτ 

Ηΐ [ πέ ὅπ... Ἀν “" “ 

τας σῦ) ΚΚΑ. 

Εὐχαριστία (ἡ}. δὴ ΚΟ 2 ξε τι 

(ὁ) Εὐχαριστῶν, «(ὦ “7, “ὰ 

ὑπόχρεως 

(τὸ) Κώνειον (δηλητηριῶ-. “ἡ κ' ΜῚ 

δ8ς φυτόν), 

Κατέστη δύστρο" (Ὁ ΛΔ 

Ψ ἘΦ κα ει -»" 

πος, ἰδιότροπος. 

Δύστροπος (ὁ}. 

δὰ Δυστροπία [ἡ 

᾿Αμφέβαλε, (ὦ “᾿΄ς ΠΕΡ μὰ 
ἐδυσπίστησε. “" 

ν Ῥ “ὦ πὰ 

᾿Εκέντησε [ἀγκεύλωσα,),., ΚΑΘ ἢ εὐλα 

(3 “Ῥ΄ς Τα, «Ἰἷς "" ἜἜΘεσέ τινὰ εἰς 
ἀμφιβολίαν, 

(ἡ) ᾿Αμφιβολία, ΕἼ ν τ, τ 

δυσπιαστία, “ΚΣ ͵α ἀλλ 

Φ 1,.- 
ΕἼ Γ 

ἐλ Ἂ 

ἘΦ “ 

᾿ 

[δὲ ᾿Αμφίβυλος, δύσπιστος. 1 Ὰ 

(ὁ) Πάνοπλος, ἄρμα- ε ιἢ ἢ ἼΝ 

τὠμένσς. 

ΠΟΥ 

᾿Αναμφ'βόλως. 
᾿Αγκύλωμα {βελόνης, 
ἀκάνθης κλπ), νύξις (ἦἡ} 

᾿Αβέβαιον, ἀμφίβολον 

(πρᾶγμα). 

ΠΝ “5 

ζήτησε θερα- -ὀ ἥ μὴ δ ι 

- ἃ Τὶ ει." 4 " ' 

πείαν,͵ ἰατρείαν. πο“ ͵ὡῤπ 

(ἢ) Ἴασις, ἰα- ΠΥ ᾿ 

τρεία, θεραπεία. το λοῖ ἐπ ἰὼ 
(6) Θεραπευτήῆς ---Αναντίρρην ἽΝ 

.Ἀ τος, κατηγορηματικός. » 

Νιοσοκομεῖον, 1- “ι]} .χο" 

θεραπαυτήριον, ἢ" ΦΥ͂ μ᾿“ 

ἐτὸ} Χοτλας (φρέατος κτλ.) .-λὰ 

ἱζατέστη ξανθός, δος 5. ».κρ, 
(ἐξ ἀνθισα). ΔΝ σα 

πω 
(τὸ) Ξανθὸν (χρῶμα). 5." 
τερέτισα, " 4 - """ ᾿ “᾿ “ ἷν ἔῃ 

ἐκελάϊδησε, ἡτ'π π ᾿Ὁ 
Διέσχισε, ἐδίχασε, ἀκ, ὅς πὶ 
ἐρράγισε, διήνοιξε. τ τον, 

᾿Ἦπείθησπε, παρῇ" Ἔ : Ι.΄ς . Ὁ 
κουσε, ἐστασίασᾳ, τὼ ῳ" 

᾿Εθρυμμάτισε, κα- «τε, 0.505. 
τέσνισε, ἐοράγισε. τσ  -8ἢ 
Διεσχίσθη, ἐρραγίσθη “.“," 0." 
“-Απεσχίσθη. ὅσα τὼ ἱ 

Παρήγαγε (λέξιν. οτὸ σ.2 4] 

[ἡ)}) Σχισμή, χαραμάϑα, - -κ,"Ἱὀ ὄν 

τὸ ράγισμα, σχίσμα. ὦ 'ξ ὦ" 

ὶ Φέτα, ἥμισι .. “Ξ κα -ὯὮ Σ νκ 

(ἡ ἣμ ϑφ ΚΑ 29 5 {τὸ}. 

(ἡ) Δυσκολία, "1... 
τῆὰπρ, τῶι 

ταλαιπωρία. δῶ καὶ “ἔλα 2 λων, 
Ἀπ τ «ἢ 

Ταξίδι μακρυνόν καὶ ἐπίπονον, “-᾿ἡ 

δ ὁ (ἡ) Διάστασις, διχόνοια. 

᾿Αδελφός (ὁ). ὦ οἷ. 
(ἡ) ᾿Αγεμῶώνῃ ἢ ἢ ἄμ «εν χ' 
(ἄνθοτ), ΠΒΡΒΩ ΠᾺΡ 

(ὁ) ᾽᾿Επίπονος, δύσκολος, ΩΝ 

δυσχερής. 

(ἡ) Παραγωγὴ (λέξεων), εἰς ἡ 
ἐτυμοηλονία (γρμτ.}, α.:) 



Ἔ ασω 

ἰπαραλυσίαν. ΟΕ ΘΕ ει 
ραάψα πρόχαιρεῇ, μβ, ἐπ ἫΣ 

(ἡ) Παραλυσία, παράλυσις, ΜΗ 

Καταρράκτης (ὁ). φῦ. εὐ 

ΥΩ "χς, ααἷμῇ, ὁ λιας 
᾿Απομεινάοιον, τ α. ξ “8 

λείιμανον, 

᾿Εχαιρεκάκησε, 53 φανόν δα ( μὔντο 

Χαιρέκακαος (ὁ). - ἰὰ 

ΧαιρΒβκακία (ἠ).. 4 ΔΙ 

Ὑπερηφανεύ- Ἴ κις, ἢ Ὁ , "ἃ 
δ ἐπήρθη ζ δ 
ὁ) “ὑψηλός, ὑπερύψηη: 
λος, ὑπεοήφανος. ὭΣ ζ ξ.5 

᾿ (ἡ) ὙὙπερηφάνεια, ἔπαρσις, .,.Ἶ.,"- 
οἴησις. 51] 

(ὁ) "ὑπερήφανος ἀλαζὼν, -,1.,.-} 
ἐπηρμένος. ξλκ 

᾿Ανεσήκωσε τὰ ὅε "» 5 -κ 

μανίκια} Κκν ἃ- πηι ε 
γεσκουμπώθη. 

(τὸἢ μάραθον .“ τ» - 3.-ὰ 
ἰφυτόν), ὃ ὡ μ᾿ 

᾿ΛΔηδίασε Φ ἡ σλα ΞΕ 

(ἐσυχάθη). ΟΡ Αι αὶ 
(ἦ) ᾿Αηδία, ἀπέχθεια, ΝΕ 
ἀποστροφή. κᾺ.} 

Κατέστη εὐή- μα 
λιος. λένε μα 

“Ηλιος (δ). ΡΕΙ , εἰ Ὁ 

(6) Ἱδροδιάᾶκο:ἃ -- 
νος, διάκονος, τω οὗ τυῖνξ 

(ὁ) Εὐήλιος, ἡλιόλουστος, ΘΈΣΗ 

- --γ141.. (ὰ 

Π λάκ υ " .. - 

(ὑπόθεσις), ἰχὰ ἷ, ἕκὰς Ἢ: 

"Εσχημάτισε, 3’ σ, πρσσ 

διεμόρφωσε πε." , ἘΚ 

τό λέξεις) -- σ᾽ " 

Ἐδέσμευσα ἐβασα, ΠΕ πεν
 

'Ὡμοίασε, 31 ιν ἰ ΠΕΡ 

᾿Εσχηματίσθη, ἔλαβε αὐτὶ ; σε 

μορφήν, σχῆμα. 
Ϊλ , ὅ: 5- « ΩΣ (ἡ) Μορφὴ, ὄψις σχῆ. ἢ «Ἶ ΕΝ ς 

μα, (ὁ) Τόνος (λέξ.) 

Δεσμὰ [ποδῶν ζώου). ἐκεί 

[ὁ) Σχηματισμός, (ἡ) διαμόρ- 
-- φυσις-- Τόν σμός ἔγρμτ, ΠῚ 

Ὁμοιότης (ἡ σα, ΒΊΑ 
(ὁ) Περίπλοιζος, ᾿ ι 
Δύσλυτος Ὧν “ ς ὅ.-ς 

Πρόβλημα, ζήτημα διω. εἴ. «ὦ 
δύσλυτον,δυσκολία 

Ἤμειψε --᾿Εχαλίνωσε, 2 
ἔφιμωσε. ὑπ “ὁ: 

(ὁ) Χαλινός--ἰ(ἡ ἢ 
᾿Αδιαλχαξία, 
ἰσχυρο γνωμοσύνη., 

(ὁ} ̓ Αδιάλ- - καὶ ἢ ΠΡΌ ΜΚ κι 
λακτας, 
ἄκαμπτους, ἰσχυρογνώμων. 
δι Ὁ 4 “4}"» ν ὡ κῶς ΗΝ 

Παρεπονέθη, κατήγγειλε -- ᾿ Ἐγόνγυσα. 
(ἡ) Καταγ-.“ "πὸ στοαί ς ἔα 
ψελία, μή- δ᾽ γα δ» ἂν ἌΨ ΡῈ ἀ»" 

νύσις, παράπονον. 
- πὰ -Ψ, Δ 

Γογγυσμὸς (ὁ) ΦΕΥ͂ “- μκο 

ὦ -α (Δ) Καταγγέλλων, “πο δὰ ᾽ “5 

Η͂ Γτ 
μηνυτής. 

(Δ) Κατανγδλλόμε- ω 5... ἰχέη ον 
νὸς, ἐναγόμενος, Ὁ ᾿ ᾿ 
Θήκη ἢ ράφι {ἐντὸς νος 
τοίχου), κόγχη. δι. ὧν 



ἰδ ΤΟΝ ἰδ 

Κατέστη ἄσχημος, δύ. ἦα Κατέστη ψα- ἐν. “Δ, ον ἃ 
σμορῷος, φροικαλέος. Ἷ ὭΣ “τ ρόμαλλος, δι " 

Ἔδυς φήμιυσε, Ν, 

ἐκακολόγησβ. ὡρ ξ' ἊΝ 

(ἡ) ᾿Ασχημία, ων. 2,21 
φρικαλεότης. ᾿ 

(ὁ) Ἄπο ν ΕἾ Μ . Δ 

τρόπαιος, ἐκ ι τα ͵ ελ-:ἢ 

ἄσχημος, φρικαλέος, , " 

"Ἔτερψεν (ἀκοὴν). ΡΒ ΤΡ πεανν" 

' ᾿ Με .Ἀ -“᾿" (τὸ) 'Ενῶτιον εὐ ρῆ, - 

(σκουλαρίκι). ᾿ 

᾿Απηγχόνισε. μα ἐν ᾿ 

᾿Ἀπαγχονισμὸς (6). ὧς: -ὦ 

(ἡ) ᾿Αγχόνη Δ, "αι ἡ ὅς 

(κρεμάλα). ὦ δὲ ξ--π-- 

'᾿Ἐξαπέ- κι η ἢ πςἴω Ά ὥ - 

λυσαν ὁο δ ϑ ΡΣ .-.Ἱπ ἐμ 

ἐπίθεσιν, ἐπετέθη, 

(τὸ) Φαιὸν χρῶμα, -“" ἡ, Ὸ ἃ 

φαιότης (ἦ)}. - 2 τοῦ 

, Ν Ἄ 

(ὁ) Διάττων (ἀστήρ). το τζ υἱῷ 

ἜΤΝΟΗΕΝ 

Ν 

Φαιός (ὁ}. 

Παρέστη, “ ν “ μ" ι « 

παρευρέθη. υἘ τὶ τα τῶν. τσ (ὦ 

“ἀρ 

αὦ δ᾽ ὐίὰ 

᾿Εμαρτύρησε, ἐπιστοποίησε 

Εἶδε, ἐθεάθη. 

᾿Ἔπεκαλέ- δ ΜΝ, “( 
σθη τὴν μὰ ρ- κάκ λιν 3 ὍΔ ἐ ΠΣ Ὶ 

μαρτυρίαν τινός, 

Ἐμαρτύρησε “απ δὰ ἀπ ἢ 
(ὑπέστη μαρ- δ ὦ τσὶ πσύσνα 

τύριον) . 

Μέλι (τὸ). ἱρόν πρὸ 

(ὁ) 'Λάρτυς τὸ ΝΕ Μ 

(μάρτυρας). ὡν ὧν να οαἷὰ 

᾿Κηρίον {τό}. 

(ὁ) ΨΨαρός, πολι: κοι, γι « 
ὁς, ψαρόμαλλος ͵ὰ...Ὁ “μὰ 

ΟΝ 

-»᾿ 

συ ἴαμα 
Ἔκηρο ποίησ, 

(6) Κηρὸς (κερί). 

Κηροπήγιον (τὸ). 

(τὸὴ Κηρόπανον (μουσαμᾶς) ΩΝ 

Περιέλάαβε, πα} -Ὡ α ἔμ 

περιέσχε. ὀρ τδά ΜΝ ΩΝ 

(ἡ) Γενίκευσις, συνξ- Ν 

νώσις. 
“μι 

(ὁ) βορρᾶς -ἰτὰ) Α- 

ριστερὰν {μέρος}. 
μήν εἰϑ 

(ὁ) Χαρακτήρ, φυσι" ὰ 

κόν (τόὸ}. “ τε 

(ὁ) Περιέχων, συμπε- Ψ- “ὦ 

ριλαμβάνων, 
ΑΚ 

Περιεχάμα-: ολος δ ας | Ρ 

"ρῶν ἐτὸ}. “- ᾿ξ ώ “" 

Περιεχόμενος (ὁ). ω πα 

"Ὑπὸ τὴν προστασίαν λον ὅμοια 

τινός, ᾿ , ᾿ 

᾽᾿ωσφράνθη, τ ν χ᾽ ; ἄ 

ἐμύρισε, ὭΝΝ } κ- ω 

"Ὄσφρησις (ἢ). Ὗ 

Πεπόνι (τό), ῥι-' 

Σιονεταράχθη, ἡ ΜΝ 

Ἔκαμνε ϑ πὸ 633 
σμοὺς, συσπάσεις. 

᾿ -Ρ Ὁ 

(ὁ) Σπασμός, σόσπασις [ἢ]. 5 -- -ςὶ 

5." ΒΒ. 

Κατήσχυνε, ὠνείδισε. ὦρ ̓ ᾳ.- ΐ βωων 

Δα σὰ 

(τὸ) Αἴσχος, ὄνειδος. ἠδ 



δ» -- ἰᾶῦ -- οὶ μὸ 

(ὁ} ᾿Ανδρισμός, ἡρωϊσμός τὰν Ξ ἱπποτισμός. 

“Ἐλαχτάρη» ΓΝ οι, κα 
σε, ὠρέχϑη ἀσρτῶ μι : Ἐπ 

ἡδυπάθησβ, 

(ἡ) ᾿Ηδονὴή, ἠδ πάθεια ὃ μὰ 

(ὁ) Ηδυπαθής, ἡδυνικός, "να δὰ 
φιλήδονος, “Ἱ» γῇ 

᾿Ορεκτικός (ὁ). ἡλὸ ) ἰςητὦ 

ὍὌρεξις (ἡ), ἀπρτὸ 
.“ κα. 

(τό) Μίγμα, μίξις (ἡ). ῦ »κὰ ἐῷ μὴν 

"Ἔδειξε, 9» ὦ 
ἔγευσε ον δ» ἔβγα γῶν 

Συνεβυυ- “0 5 . τὴς 

λεύθη τινὰ ΠῈΣ ̓  ΟΣ ΒΝ 

Συνεσκέφθη. ΠΕΡΙ 7) ἐδ] 

(τό) Γνώρισμα, σῇ: υπ ] -|κ 
μα, ἔμβλημα, δ. Δ} δ ἰὰ 

(ἡ) Συμβουλή, γνώμη. - 
γνωμοδύῴτησις. ὃ ΠΕ 2 “υ»" 

(οἱ) Σόμβουλοι, , 
γνωμοδόται, συ» δ] 

ἀ Β. 

Σωμβούλιον (τὸ, ι4.} μὰ ΠΕ ΣῚ 

[τὸ} δῆμα, σημεῖον, νεῦμα ΕΝ 
,, [γνέψιμον), ἜΡῚ 

Ἢ δεικτικὴ ἀντωνυ- 
μία ἰγρμτ.λ, ἜΡΙΝ ἮΝ ! 
Τό σημεῖον τὸῦ μων 
Σταυροῦ. «-κἰ--ὐ ΠΡ 

(ἡ} Συμβουλή, γνῶμο" σα Ἵ 
δότησις, γνώμη, "ὐν: 

(ὁ) Στρατάρχης ---Δείκτης. ΓΡῊ 
- 5. 

Σύμβουλος (ὁ}. ἰδ, 

ΠΕριέπλεξε [ὑπύθεσιν - 
κλπ), ἔθεσεν εἰς χάος. ω" ΠΕΡῚ ̓ δ 

(τὸ} Πιστοποιητικόν, ἐνδεικτι- 
κόν, πτυχίον -- Μαρτυρίας (ἡ), 

5 οἷμὴ 

(ὁ) Μάρτυς (ὑπο- κι. “ 
στὰς μαρτύριον). ἰατῶς ξ τ" 

Μαρτύριον (τ. ὃ οἱμὼ οἰμλω! 
Θέαμα--- Συνέλευσις τὴς 
“ Πομπή (ναφ). ΠΣ τ 

μι Θεατήῆς (ὁ). “Ὁ 
.πι πὶ.» 

Κότταγμα, θέα (ἡ). ὁ ἀν ἰώ 

᾿Αξιομνημόνευτος (ὁ), ΕΥΝΝῚ 

Ἡ ἡμέρα τῆς ἈΠ, ,2 
᾿Αναστάσεως. 5»ϑ Γ »" 

κατέστησε περίφημον͵ τς 
διάσημον --- Ἐφήμισε, ὌἜ παΗΝΝ 

1 ᾿εῖ ᾿ Ὧ - 

᾿Εδυσφήμισε, » 

Διεφήμισε, 3. αὖ, τ ΟΕ 
διεκήρυξε Στ σι 

᾿Εφημίσθη, ἀμέπροψε, ἦς μὰ] 
.} ,.» ἃ " 

Μήν (ὁ). δὶ; μι τ 

(ἡ} Διακήρυξις, δια- 
φήμισις, κήρυξις, ΠΥ 

(τὸ Ὑὑπαθηκο- : ΑἸ} ἡ 
φυλακεῖον. ἜΧΡΩΙ νυ" ἴσια 

. ὃ Α͂ 

(ἡ) Φήμη --Διασημότης. δ» τ" 
(ὁ} Περίφημος, διάση: “᾽ν Δ 
μος, διαπρεπής. ὉἘΡ 542 πὸ 
Ἔσχε λόξυγγα -- ΝΠ 
Ωγκάνισε--- Ὑψώθη. πὲ δι τ 

»-" βὶ,» 

(ὁ) Λόξυγγας.- Κοκκίτης. 

Ὑψηλός (ὁ). φ᾽ δ. ς δ ὦ 
(ἢ) Εἰσπνοὴ ---᾿ Ογτηϑμός (ὁ) . ἡ 
“-Αυγμόν (ὁ). Ἔα ἐΝ 

(ὁ) ̓ Ανδρεῖος, θαὺ- 
ραλέος, ἱππότης. δ τς τὸ 



οὐδ 

Ἐσχάρα (ἢ). ὦ εὐ μα 

Ψητὸς (ὁ). Ὁ»: μα 

Τὶ (ἀόρ. ὧἂν- . “ " 

των). κἄτι. Ὁ. ζω" ἰώ ν 

λίγον κατ᾽ ὀλίγον, ὅ,.".., - Ἷ, "ας 
σιγάτσιγά, βαθμιάίως " 

(τὸ Θέλημα, (ἦ) θέλησις, "ων 
ἐπιθυμία. κα 

Κατέστη 
σεν ἐστι ιν ἰδἷ οι οὐ ον ἐς μὰ ἐς νῶν 

μάλλῃην (λύπη, ἀσθένεια), 

(τὰ) Γηρατεῖα (ἄσπρι- 
σμα μαλλιῶν), 

᾿Ασπρομάλλης (ὁ). 

“ ἡ 

τ τυ λὰ 

ΕΝ «ὦ 
(ἢ) ΓΆΨψινθος (φυτὸν) κν, ι 
ἀψιθιά, ἔπ 

(6} Γέρων, ΗΜ 

γηραιό, ζ΄ ὅτ -- ̓ 
[τὰ Γηρατεῖα {γαροντικὴ : 
ἡλικία), γῆρας (τὸ). ζ»» --οτὰ 
᾿Οκοδόμης ,.,. ,ζτ,} ἢ 
σε, ἔκτισε. ὩΣ πνκισς. ἘπσῚ οὐκῶν 
᾿Εξόμνησε, ᾿ . Ν 
ἐξαθείασε, ὁ εΞεον ΚΑ δ 

᾿Εξύμνησις (ἡ). 

(ἡ) Οἰκοδόμησιᾳ κτίσιμον(τό) ὡς τα! 

(6) ᾿Ωκοδυμημένος, .- 
Ἐτιστόρς. αθ γυςς 

Λεπτὸν ξίφος (ξιφασκίας), ωμμ 
μι ᾿, 

(ὁ}) ᾿Αγὼν ξιφασκίας. ολμοαῇ ) μα 

Παριέ- “σὰ "7, Ν 
καυσαᾳ, ΟΝ ας γος ὦ ϊ ὡκὰ 3 
ἐκάη ἐλαφρά. 

᾿Εξήφθη, σι. « ἐξωργίσθη. Ἶιωμεὲ μα λωε λικτω! 

ΕΣ Σατανᾶς (ὁ} 

(ὁ) Συγκεχυμένος, χαώδης, ,3.“.,2 

ἄτακτος, ἀκατάστατος. ω 

(ἢ) Σόγχυσις, ἀκαταστα: , δ.“ 

σία, ἀταξία. 

᾿ΑἈλλοιθϑώρησα, δ μὰς ὁ μὰ 

᾿Αλλοίθωρος. 
ον», 2] 

(Ὁ) Σκοπός---Ἢ- 
" Μ" 

μιχρόνιον (τ) - ὑ Ὶ - ςῬ βΪ,« 

᾿πποδρομία ὮΝ 

"Εστάλισε, οὐ κα ες ὁ δε 3 μῶν 

βαλε (ἀπὸ ψιλά). -ὁ» “Ὁ ΚΑΊ 
(ἡ) Βρώμη (φυτόν), ὧν μα 

Ἔλεβν ρησε, ΔΌΔ) ὁ μα εὦ μαι 

(φασι 15] (δ κε ῖν) ΟΣ 
πόϑος (ὁ}. 

(ὁ) ᾿Εμπνέων πόθον, ἐπιθυμίαν δ ω 

(ὁ) Λαχγταρῶν, ποθῶν -|. " 
δια ας, ΠΟ ΨΤΙΝ, 
Κατέ- μ΄ αἴ κκἱΓΚἰ ΝΠ Ν 
στη ΧΗ 

ἀκανθῶδες (δένδηον και, 

ΠῊνς “Ακανθα, εκ κα 
 ᾿νδηιῶ ΠΡῚ ; 3 γ»ὦ 

᾿Ακανθώδης ὁ). 45 ὡ. ε τὰ 

ἢ μὰ ι εὐ κὦ» 
Σαουὰλ (ὁ Τῦσς μὴν 
τοῦ Ἰσλάμ. 

Ἡσχήμισε, 
παρεμορφῶώθη. 

Γ,αρεμόρφωσε. 

(ἡ) ᾿Ασχημία, δυσμορ- ὅδ μα , 

φία, παραμόρφωσις, 

“Αμοόρφος, Ι δ ς τ ς 

ἄσχημος, 
ἜΨψησα. 

[. -᾿', νὰ 

Ὁ. Αγ γαζώ γιὰ 



τλλν ξ' 

τε (τ »2)} οἷσί» καὶ 
ἰυκοποῦ), ηὀστόχησε 

᾿Εφώναξε, Ε Ε “ιν 
ἐκραύγασι, {35} ΦΚΑ" τὰν 
ἔκραξα, 

Ἕλασμα σιδήρου (λαμαρίνα), τῷ 
Ἐβόπσε, ἐφῶνα- (:- )ε-α' ι ες 
ἕε, ἐκραύγασε. 

᾿Εθήρευσε, ἐκυ- ( 2) κα τ 
γήνησε, ἐψά- 
ρΕυ 58. 

Κατέστῃ, ἐγένε- “ 
τὸ --Ἤρχιοε. (.»ς } κα οα 
ἱλέτρον 

μετρήσεως ξ»ὺ ξ.».2 “ξ ξ 
[πόρων). 

Διρμόρφωσς, διέ-,- τ πὸ ς 
πλασε--Διετό: (2.2) ἔὅ»αι: ἐ 
πωσε. 

.Ἷ, 

Ἰαγματάρχης (ὁ) ξω 

Παρεθέρισᾳ, {- Δ») ΓΗ εὐιρ 

᾿Επετέθῃ, . - 
ἐπέπεσε. (ὁ »») ὧν ὦμος ᾧ μὼω 

᾿Ενήστευσε. ( Ρ.. ) ἜΝ Ἵ ρὶ 

Διεφύλαξε, . . “ι 

συνετήρησε, (9»5)Ὅ γον ὯΝ 
ἐπρουστάτευσε. 

᾿Αλλαξοπίστησε, ἱπι πιο 
ἀπεστάτησα. ἕω ι 
Ἔχυσε--- Εξέβαλε » “ Φ «- 
(ποταμός). -“ΠΔἕιςοῳΡ 

᾿Εχύθη, ἐξεχύθη. -.-- “Ὁ τ ες μλδ]} 

Χύσιμον (τό. 

(ὁ) Διακαής πόθος͵ “Ὁ 
λαχτάρα (ἡ). ΡΝ 

ΦῸ- 
(ἡ) κβολὴ ( ποταμοῦ». --«Δὴ' 

Κατέστη εὔμορφος, 

ὡραῖος, 

Κατευόδωσᾳ, ᾿. Ὁ 5 
προέπεμψε, στ ὩΝ δ΄ ; 
Διέδωσε {εἴ- 

᾿Ηκολούθησέ τινα, κα- 
τέστη ὁπαδός τινος. οἷν ᾿ τὰν 

᾿σπάσθη τὴν ἁ, ἢ 
ἐγένετο Σχιίτης. ἐς (ἀπ: 
Αἴρεσις ἐν τῷ Ἰσλάμ (ἀπὸρ- -“, 
ρίπταυσα τὴν Ἰεράν Παρώ- «αὰ 
δοσιν). 

(ὁ} Σχιίτης (ἀπαδός τῆς τδμαν τ ρααν 
} ΑΝ 

(ὁ) Διαδεδομένος, καινός ΟΣ, ε:1 

εἰ ὯῈΡΝ Συνιδισκτησία (ἡ). 

(ἡ) Διάϑοσις, δημοτικότης. δ» Σ 

Κομμουνιστὴς (ὁ}. “κα 

Κομμουνισμός {ὁ}. ἡ 

(ἡ) Διάδοσις, φήμη. ἜΡΊΕΙ 
Θιασῴώτης (ὁ). ΒΝ 
(ὁ) Χαρακτήρ, ." ΄ 
φύσις, φυσικόν, ΩΝ ς στὸν κ"" 

(δ) "Ἔχων ἐληὰν 
δὶς τὸ ποόσωπον 

(τὸ) “Ὕστερον, ΑΝ 
πλακοῦς (ὁ), Ὺ ἘΠ τ 

[τὸ}) Αἴσχος, ὄνειδος 2." , “ὰ 
ἀτιμία. ἡ ον. 

ἀπ διῶ ον 

(ὁ) ᾿Επονείδιστος, ἀτιμωτικός οι, 

«μ {τὸ} Τέϊτον {(τσάϊ). 

Ἑκονίδιασε (κεφαλή) «οἷα ᾿ -κἂὶ 

(ἡ) Κογνὶς κν, 
κόνιδα, κά σιεὺ 



ων 

"-. "ΚΦ 

Σαπωνοποιεῖον {τά}, ὡρο.... 

"Ἑπλινε πρός, μ "»-“ἴ ᾧ .» « »ϑ 

Ζέφυρος (6). οἷ. ς 

(ἡ) Λαχτάρα, στοργή. ΟΝ ἕω» 

(ἡ) Νηπιακὴ ἧ: ὍΝ .ὔ ΔΩ, ἘΝ 

λικία, νεότης. 

(ἡ) Παιδαριωϑδία Τ
Ω ΒΞ ΕΞ 

ρισμός), 

 μμαωμϑ 

φϑαξω) γοἰ δ) σ᾽ ας 
᾿Ἐνηπίασε {ἐπαιδιάρισε), 

[τὸ} Νήπιον, νδ- Φον 

αρός (6) ὌΝΗΝΝΙ ζξ Ἔ οα 

(ἡ) Παιδίσκη, εἰ - 

κοράσιον. ὦ 1 

μυρτί Ὁ ἊΝ α ΡΨ ὡαϑειμῶν ΐ ΡῚ 

Ἐσυντρόφευσε, συνώῶδευσε, 

᾿Ἐξέλεξε 
ον Υ̓ .- - 

σὐντροῷ ΑΨ, . οἱ πμλττιν ἃ 

Συντρόφευμα 5 “πὰ Ὁ 
ροφεὺμ τνλαδ, τ 

(συντρφιά), συ- 

νοδεία, Δ λία. 

(ὁ) Σύντροφος, δε 
φίλος--Κἀτο- οἷα ̓ . Ἃ ὡ-ῳω 

χος, κτήτωρ, κύριος, 

Κατέσπη ὑγνῆς, ὀρθός, ὦ 
αὐθεντικύός-- Ἡλήθευσε. -- - ΤΣ 

᾿Εθεράπευσ--- Ἔπη: το Τα ̓ 

νῴώρθωσε, διώρθωσε ΣΤ ον 

τ (ἡ) Ὑ γεία---τὸ ΓΕγκυρὺν 

- (ἡ) ᾿Ορθότης. , 

Τὸ “Ὑπουργδῖον τ " "σὴ. 
ὑγιεινῆς., Σ ΠΕ 

(ὁ) “ὑγιής, ὀρθός, ,ἑμ οἷ ᾽ 
σωστός, ἀληθής, 5} “ζ Ὡ-ἶ 
ἔγκυρος, αὐθεντικός. 

᾿Ακέρεαπος ἀριθμὸς “ε -ἴ ΕΝ. 

εὖ 

[ἀριθμ}. 

Ῥῇμα ὁγιές (μὴ 

ἔχον ΕΙ Τ (ὃ Ὶ 

- ν41-- ὩΝΝ 

Πὐχήθη καλὴνήμέραν, στα, “τ΄ 

᾿Εξημέρωσεν (ἡμέρα) 
-- κατέστη, 

(ἢ) Εὐμορφιά, ὡραιότης. ὅτ 

δ, κα 
(ἡ) Λυχνία βάμπα). ς-: 

ἀκῖνα, ΓΙ ΤᾺ ΓΟ γκα 
τ ἘΝῚ 

ἐνεκαρτέρησε, 
ΑΙ .»» 

(ἡ) Ὑπομονή, καρτερία. ΄--» 

᾿ Μ . 

(ἡ) ᾿Αλόη (φυτόν. Ὑ»Σ ΡΣ “φ 

(ἡ) Ποσότης (ἀκαθό- πο Δ 

ριστος, ἀζύγιστος). ΕΝ τ 

(ὁ) ᾿γπομονητιτός, “ 

καρταρικός, 5.2 σὰ 

(τὸ} “Ἕρμα (σαβοῦρα πλοίου). δ» 

Ἐδδιδε ω ὅα- Φ» τ εν 

ἐαμε τισε. ὁ ---οἹ ΐ ὃ 

ΩΝ, ΣΉ ἢ 
Ἐρί. ξετν ἀπο ἀνε 

υϑῦξ 
ἀν εξ 

ιτὸὶ Βάμμα ἰωδίου. 

Βαφεύς (ὁ). 

(δὲ Τέχνη τοῦ βάφαιν, βαφή, ἰρίω 

Βαφαῖον (τό]. ἀκ. αἵ 

'Εσαπούνισε, μαι : ὅτ: 

ΞΣαπωνοποιός (ὃ). ὍΡ 

Σάπων (ὁ). ὃ γὰρ 



ΜΘ 

- } 

Σκωριασμένος {ὁ}. ἴκύμ “ἴἰζω» 

"᾿Ετραγούδησε, ἐπαι- “,." ν 
ἄνισα, ἐφ Ὄνησε, Γ ᾿ 

Φωνακλᾷς (ὁ). τ' λ.2 

Τραγουδιστὴς (ὁ). τ2.. 
᾿Απέκρουσπε, ἀπῶθησε, “ ον 
ἀντέκρουσε, ἊΨ - 

ΟΡ 
(ἡ} ᾿Α πόκρουσις, ἀπώθησις. ΜΡ 

᾿Απέναντι, ἀντικρύ ΠΙΕΊΡῚ 

(τὸ} Πύσν, ἔμπυον. ΜΡ 

᾿Ἐξεδόθη--- Συνέβη, . ῷ ἘΝ 

Πρσέκυιρε, προῆλβε. 

᾿Εξήγαγε-- Επρολὸ- ἰ
 τς Ν - 

ψίσε (βιβλίον - 
δ 

᾿Εδήμευσε. ΒΡ ἜΌΡ 

᾿Εξέδωκε (διαταγάς, ὦ ᾿ο᾽ ι ΣΝ 
βιβλίον κλπ.) 
Ἔζή τησεν ἔκῶυ- 
σιν ἣ ἐξαγωγήν.: 

Ἀ 5 .- 

Στῆθος (τό), 23: ξ ῳρ 

(ὁ) Στηθόδεσμος, .- 5.Ὸῦϑῦὅἷὅ2ΖΖζΚ«5Ὁ.».ᾳ4[ 

πβριστήθιον {γε' ! “2 Δϑἔὁᾳ70ὁϑ ἃ, Δωρ 

Ἀέκο). 

᾿Εξαγόμενον (ἐμ. 
πορ, Ἐ--ἰὁ} Προ: ἘΠΕ 8 σοω 

ἐρχόμενος. 

᾿Εξαγωγὴ (ἐμπορ.). γλικῷ 

(ἦι Πηγῆ, . ΜΝ 
προέλεξυσις, σδίμρα "ξ - Α- κα 

᾿Απαρέμφατον [τό] γα ᾿ἄστ 

μαξῖγε αὐαξὰ 

ἢ δῦσα 

(ἡ) Διόρθωσις, ἐπανόρθωσις. τ 

(τό} Φθισιατρεῖον, σαν ατάριον ἀξ “(' 

ΓἜρημος (ἦν συ. ξ΄ εἶ 2 

"Ἔσψαλε κατὰ τὴν ." “ 
ἀνάγνωσιν ἤ τὴν ᾿ ες ἀιθ' 

γραφήν, 
(ἡ} Πιατέλλα Ὡσπεο δος 
ἰμέγα πιάττον), εὐ, “ὦ --Ξ 

(ἢ) ᾿Εφημε: ͵ οἷς, σελίς. μὰ ᾽ς ἜΡΤΡ τς τοῦ 

ΜΡ Δημοσισγραφία (ἦ)}. 

ἐν ἰωα κι 5 ῳ (τό) Κοράνιον, "πϑϑτ' ξ -- 

-  ΝΝ 

{τὸ} Πιάτον, πινάϊπιον ῳ μὴ Τα ͵ὠμϑ 

(ἡ} Αὐλὴ οἰκίας. δα 

ὡριαι κπὖ.) σα ἰοἶι μρ, 
᾿Ἐξύπνησε -- Κατέστη αἴθριος 
(οὐρανός). 

᾿Αφόύπνισε, ἐ- οΌλιο « κ« 

ξύπνησε νοῦν ΕΝ ΠῚ ἌΡ 

(ἡ)] Αἰθρία, διαύγεια .“ ὦ’ 

{πνεὐματος), ὃ γθ' ν “5: 

(ὁ) Αἴθριος.-- (ὁ) 1. Ἢ ,} 

νελθὼν (εἰς τὰς αἱ’ δίρ ͵6 τ 

σθήσεις)---"Εξυπνος (ξυπνητός)" 
᾿Εγρίνιχος, ἐκοα- “-᾿ Ὁ . 

γασε, ἐθορύβησα, «5.2 ὡ--Ξ 

Γρινιάρης, ᾧ να- ΠΣ. ΞΞ 

κλᾶς, θορυβώϑῃς «οἴρε 9 - 
«“ “π΄ κ᾿ 

(ἢ) Γρίνια, Κραυγή, θόρυβος τοῦ 

δ, τ - ᾿ - .-“"᾿ -" 

βράχος (ὁ).. πο 3  ρωσ. ας δὼ 

Βραχῶ- ν᾿ ἈΞ ΞΞ 

δῃης (ἃ), σον 55 2 Η 

Σκωρία (ἢ). [ 

᾿Εσκωρίασε (μέ- ἌΣ . 

ταλλον). ἡμιαῦ ἐξ λον 



ζ." -ΥᾺ}Κ--. μὰ 

Ἐπροίκισε, ὥρι: ΓΕΌΡῚ εὐ λωρ ἶ ᾿ξ αγωγεὺς (ὁ) ΠΑΌΡΥ ̓ 
σαν ὧς προῖκα, “Ὡπ- γώγξυως τὸ, ᾿ 

τς τς σώ 1] Στηθβικὸς (πάσχων τὸ ον 

Ἥλέησε. ΦΊΛΑ ἐλ Ω στῆθος). ὑπᾶοχ 3... 

᾿Αλήθεια, φιλαλήθβεια, μ8 ΝΝ 

ΥΡΑΜΟΤΗ ὶ ωπ 1 Δήμευσις (ἡ). δ) δ 

(ἡ λεημσούνη, (τὸ) ἔλεος σαὶ 

{ψυχυκῶν). 

(ἡ) Προίξ (προῖκα), ω ΑἿΡΕ ,α ἌΡ ́ 

Φιλία (ὖ). ὥϑοΣ 

Φίλος (ὁ). δα Ἱ). ξ Ατ 

(ὁ) Φιλαλήθης, πι- 

στός, δίκαιος, λω , . Ν δκ 

(8) ᾿Αληθής, εἰλικρινής, . 

ἀψαυδής. ῳ; ἰὼ 

᾿Ἐπικύρωσις, ἔπα. τὸς ὕλας "ἃ 

λήθευσις, πίστις. 
.ῶ Δ 

(ὁ) ᾿Αξιόπιστος, πιστευτός, ι5..-ᾶὶ 

«πὰ 

(ὁ) ᾿Ελεῶν, ἐλεήμων, (δ ναῦς τα 

Σονέκρουσα. ῥ 5.2) ρα ίι ὁ 1.6 

Συνεκροῦ- “ - ὃ - ἊΝ - Ε 

σθῃ προ- ΤΕ τ ΤΣ 

σέκρουσεα. 

(ἡ) Σύγκρουσις,͵ τὸ κτύπημα, ἀκ 

κροῦσμαι. 

(ἡ) Σύγκρουσις, ἜΡΕ ' ; 

πρόσκρουσ!ιο, Ἧ ΕΝ 

᾿Εδίψασα. 
ΕΟ ἐςς: ι 5 

᾿ 

᾿Αντήχησεν (ὅρος ιῷ ΕΞ ες τω 

"᾿Αντατάχθη, 
ἠναντιώθη. 

(ἡ) ̓ Ηχώ, ἀπήχησις, 
ἱχντίκτυπος, ἀντήῆ- 

ὥ»- ὥῷ “-᾿ 

ἡ μασι ἐς Δμς. 

εἰ" ] ἢ ξ ὦ» 

χήσις. , 

᾿Οδὸς (ἡ). »ὶ»» 

᾿Εξουσιοθδότησε, “ιν . 7 

ἐπέτρεψε, “ χα.’ 

Διέσχισε, διέ. 
σπάσε, ἐρρά- ΟΣ ξ τα ᾿ ξ 5.2 

γιυσε, 

᾿Ὡμολόγησεν ἢ ἀνε’ 
γνώρισε (τὸ δίκαιον). 

᾿Ἔκεφα- 
λάλγησε. ξ .» ἄμε «κέ 

Διεσπά- 
σθη, διε- ναὶ» ΠῚ ξ 

σχίσθη, ἐρραγίσθῃ. 

(ἢ) Σχισμῇ, ἰτὸ} σχ!- , ΝΞ 

σμα, ράγισμα. ξλις ὃ: 
ΕἼ 

(ἡ) Κεφαλαλγία, πονοκέφαλος, δ᾽ 

᾿ » κε , ἃ } 

Κρόταφος (ὁ). ξ᾿ ᾿ ξςἕν-" 

Θρασύς (ὁ). ! ξ- 

᾿Απέκλι- 
᾿Απέκλν ον οἷ» «β΄ ἀὐα ἐςβὰν 
ᾧτγε. 

Συνήντησέ τινὰ : ΜΠ  ὴΩ 

τυχαίως. .ρὼῳ εοο 

Συνέβη. οὐ ομαΐν ες λοιμοὶ, 

(τὸ) Κο γχύ- μ " . -- απ " 

λιῶν, ὅ- οὐ Ἶ» κω. σα ἴω Ἃρρ 

στρακὸν---Πτερύγιον (ὠντός), 
, ""“ “' : »»" ΚΒ ᾿ (ἡ) Σύμπεωσις, τὰ οἷμδὴ 9 ἀδιλΣ 

συγκυρία, 

Ἐπηλήθευσε, εἶπε τ᾽ 5 ᾿ τ΄ - 

οὔ π.»λ 

τὴν ἀλήθειαν. 

"Επίστευσέ τινα, ΠΕ ἐ ὅμως 

"Επεκύρωσ!, ὡξ (ἢ Η͂ΡΨ ὧς Ἃ Ω 

κατέστη φίλος - » ω- 

τινός, ὄρνω ἀκ οἷ 



μ3 μῶν -0.γ144. ξ» 

(ὁ) ᾿Επιληπτικὸς, δν 1 ᾿Εδήλωσε, ἔκαμε 

παράφρμων. ,.. “22. ζ:-" δηλώσεις, ς τα! ᾿ ς“ 

(τὸ) Θυρόφυλλον σ ᾿ ᾿ 3 
παραθυρύφυλλον, δ ναὶ ξ δὶ Ὁ Αὐνάκτορον (τὸ. ζ΄ ὦ. “α ευΖ 

" -» 

Παλαιστής (ὁ), ξναν Εἰλικρίνεια (ἡ). τ τὶ σ᾽ 

Φόνος (ὃ). ξ κα (ὁ) Εἰλυκρινής, ρητός, σαφής. ζ΄» 
ΠΧ ρς ῳ (ἢ) Δήλωσις -Ο͵ἧ Αβια, ἊΝ 

Πάλη (ἢ). ἀἔἐν ΕΙΡΝ ἐξουσιοδότησις, ξ..-ἃ 

: Α » Εκραύγασα, ἐβόησε, . " .ς, 
Ἀπέλυσᾳ, ἀπέπεμ- . .ἦνγ, “ " ἐ 
ψα.- Ἐξηργύρωσε “7. ἢ ἐς.» μῷ ἀνεφ΄νῃησε. ζ.π τ υΣ 

Μετέπεισε, ἀπέτρεψε. ὦ υὖ »κ 

"Ἕκλινε (ρῆμα κλπ’ .3. “)» .9, 

-- Διωχέτευσε, μ ρλις,» ὦ 

᾿Ανέθεσεν ἢ ἐνεπιστεύθη 5 .5 
τιν! τι. ι «2 

ἜΦυγα, ἐξηφανί- 
σθη, ἀνεχώρησε. 

Συμπεριεφέρθη -- Αι 
εχειρίσθῃ, ἜΑΜΡΟΣΘᾺ κατ ἱ ΝΥ “κοΐ 

-- ᾿Εκλίθη (ρῆμα κι λ.π|)}Ψ 

(ἡ ᾿Εξαργόρωσις -- ᾿Ἐξόδευ- " 
σις---Αποτροπή, ἁποπομπή, «ἢ μ 

[τὸ Τυπικὸν γὙρμτ, (Κλ . ὦ ᾿ τ 

σεις ὀνομάτων, ρημ.). -2 

"ΑἌκλιτον (ρῆμα, 5 ἀπ 

ὄνομα). οὐ κα» ερ 

οἷ 

“απ οὶ 

(ὁ) ᾿Αμιγής, ἀγνός, 

(ὁ) ᾿Αργυραμοιβὸς ὦ 

ἰ(σαράφης). 

Τριγμὸς (ὁ). 

᾿Εξαφάνισις, ἀναχώῤησις, ΄. ἢ 
διάλυσις ἰὁμάδος κι λ.π.}. ϑἱ 5.1} 

(ἢ) Συμπεριφορᾷ, διαχείρ: ὁ (ὁ 
σις, διάθεσις. -,»5: 

"- ἅ --- 

ἰβν οὐ 

ψῷ κδ 

(ἡ) Κλίσις (ρήματος, ΝΕ 
ἀνόματοτ). “αι »5 

᾿Ὠχετὸς (ὁ), ἘΞΎΡΟΡΥΙ 

Κραυγὴ (ἡ) ζ..υ»“5. εἰ». 5 
(ὁ) Φων ἀακλᾶς-- (ὁ) Ταὺς τ ς 
(παγώῶνι), ἐὶ .- 

ΓΙεριέδασε, ἔδεσε . ὦν ἶ 
(ἐπακέταρε). μὶ 
πες ἫΝ 
Εἰ πέμεινε, ὡξ -.5....Ὲ 
Ἔτριξε (δόντι, πόρ- υν - εἶ - 
ταὶ, ἐσύριξε (ἄνεμος). στ - 
δέμα {πακέτον, κομ- 2 
πόδεμα,) - “». ζ, ὃ ̓ » 

(ὁ) Τριγμός, βρυγμός, ᾿΄ 

Ἐπιμονὴ (ἡ). "ἱ οἱ 
᾿Εκραύγασε, ἐφ ὦ- ΦῬΦΌΞΞΒΕΕΕ 
ναξε δυνατά, γρχπι.»- 

(ὁ} Γρύλλος ἱ »ἋΑ 

[ἔντομον) κει... 
«ἢ " δὲ 

(ἢ) Κατσαρίδθα, συσὶ μῶ ξρρ,» 
ΞΔ 

᾿Επίμονος (ὁ), "Ὁ 

Κατέβαλε, κατέρρεμβα, ΟΡ Ὴ» 
ἐφόνευσε, ξ »α-’ "ξ Ὁ 

Προσεβλήθη ὑπὸ “5Ρᾷ.2.2 
ἐπιληψίας, ξ-.“ἰτξ.» 

} -- 

᾿Επάλαισε. ξ. Ψῃ ̓  ξυὼω 

(4) ᾿Επιληφία (ἀσθέ: . 
γαῖα, ξζ:». ξκῦ.» 
(8) Σκοτωμένας, ιν 
φονευμένος. ῳ.-.» ς ἃ. 



κεραύνωσις (ἡ, ΛΑ σι... κα πνν 

κρραυνὸς (ὁ). ὡρὶ μὲ : εἴσω 

Κεραυνόπληκτος (ὁ) ιϑ κι." 

(ὁ) Πένης, ἐπαίτης. ἐμυσ
  βλὰ 

ἜΡΑΝϑΝΝ κατέστῃ συ
 μὰ 

Κατέστη εὐτελῇς. ὕμι- “τὰ ἐλ 

κρὸς Ὑπεβιβάσθη. 

᾿Εμίκρυνα, -- Ἶ 

ὁπεβίβασα. στ καίω ἜΝΙ 

᾿'Εσχημάτισε τὸ ὑπὸο- 

κοριστικόν͵ (λέξεως). 

᾿Εθεώρησέ τι . ἃ - δ ν,. - ἃ “- Ε 

μικρόν, εὐτε- -π 5 - ἃ . μλ--.(2..} 

λὲς -- Περιεφρόνησε. 

Μικρότης (ἢ). ἜΡΝΟΣ 

Μικρὸς (ὁ). σας. .Ὲ ΠΡ 

(δὴ Μικρότερος, “. ὁ; ἡ ἢ 

ἐλάσσων, 5.» ἢ καὶ 

(τὰ) ὙὙποκοριστικὸν 
ἐφ κ 

(γρμτ.). 
ΒΡ 

δ ΨΥ ΡΝ ΗΝ 

Προσέκλινε, ἔκλινε πρός, 

"Ἤκουσαε, ἠκρο- . ἃ - κ. 

ἀσθη. ἐϊ ισ ὅπ ἃ ῬΕΙ͂ 

(ἡ) ᾿Ακρόασις, προσοχή. εἰὰο ὶ 

Συνεχῶρησε, ἠμνή: 

στευ 5Ε, σέλα τώ 

᾿Εθωράκισε, περιέβα- “᾿“ 

λε διὰ λευκοσιδήρου. ΐ - τ: 

᾿Εχαιρέτησεᾳ διὰ χει: 

ραψίας, : 

᾿Ανεδίφῃησε, τ ἰ ΞΔ 

(ςἢ Ἄφεσις, συγχώρησις, - σ 

ἀμνηστία. π 

Παρέβλεψε, ἴ "δε ω ““ 

παρεσιώπησε. 

.- Ἦεν ιν. ωϑ, ,""Ξ-" 

"Ἔξοδϑον (τό). «ὦ γυϑᾶ αι ΟΝ 

(ὁ) Διαχειριστὴς -- Κλιτὸν ," “τὸ 

Διέταμε, διαχώρισε -- ὃ “ἂς 

Διέκοψε. ἢ: ἐδ.» 
κι σοὶ 

ΓΙαρῆλθε, ἐπέρασε. ὑγαξ' ῥ.κὶ 

Αἰχμηρός, αὔὖστη: 
ράς ἀποφασιστικὸς " »

. ζ. ῥυὺ 

Αὐστηρότης (ἡ), Χμ 

ΠΝ ΟΝ 

(δ) Παρελθῶν, περασμένος. ῤ..-» 

᾿Ηγήθη, προηγήτ “ τ πο 
θη (λαοῦ), ὙΡΙ κι» 

(6) “ἱστὸς μ- 

(κοντάρι). »»᾿ - - ΕΟ ΕΝ 

᾿Ἐξέϑρα 

"Εδυσκολβόθη. μι
 ἘΕΛΙ͂Ν, { ΡΕΑ͂ΨΗ 

Ἔδυσκό. ΩΣ. ΡΝ ᾿, ΝΕ 

ἌΒΙΟΈ. ΒΥ τ  ὐα 

(ὁ) δύσκολος, 
δυσχερής. 

ἘΠΉΡΙΝ ͵α ΒΟ, 

(ἡ) δυσκολία, δυσχέρεια, ζ, μὼϑ 

᾿Ανέβη, ἀνῆλθε, Αὐν- ὦ (να 

᾿Αγνεβίβασε, ΨΙΡΨΙ και «Αἴ 

-} 
Στεναγμὸς (βαθύς). εἰλοω 

(ἡ} ᾿Ανάβασις, ἄνοῦδας, 
, 

ἀνάληιας, 
ΣῈ ον 

(ἡ) ᾿Εορτὴ τῆς ᾿Ανα- 
λήψεως. ᾿ μι δὶ ἐμο 

Ἢ ΓΑνὼ Αἴγυπτος. φν" ΠΡ 

᾿Ανελκυστὴρ (6). “ὦ μα εὐτα 

᾿Ἐκεραυνοβό-" 

λησε. ἘΝ Ἴ ὅλα: ὅς 



μὰμῷ 
.-ἤεϊ.-.-.-. 

᾿ 

(τὰ) Σφύριγμαι, .“ «ὦ. ΝΖ, ὦ; 2 
συριγμὸς (ὁ), 2 ΡΠ τὴ 

Σφυρίκτρα (ἧ)}. ΕΙΣ 

-- ΜῚ Ά 

(ὁ) Φλῶρος {πτηνόν}. ᾿ Δ 

ΔΨ π᾿ - 

[ἡ} Πεδινὴ ἔκτασις, ἔρημος, "-Α.- ὩΣ Δ 

(ἡ) ᾿Ἰτέα (δένδρον). εὐδίωα ἀ5 

᾿Ερράπισε, (ἔχαστού- “. " 

κισε), ἐκολάφισε, ὅτ 

[τὸ Ράπισμα, κόλαφος (ὁ}. ἀπ δ 

Παρέταξε, ἐ- 

στοίβασα. 

᾿Εστοιχειοθέτησε. ἜΓ Δι ΡΨ 

Παρετάχθῃη ΠΕΡΊ 5.  ἐϊο. .5.΄ ἱ «ὦ ἰπω ΙΪ 

γη 

οὐ λ , ἀῶ ἐς 

τ - 

(ἡ) Σειρά, γραμμή. ΈΨ ΟΝ ξ τ 

(τὸ) ᾿Εφίππιον (ἐλα- 

φρὸν) --- Περίοῦος 

ἰχρόνου). 

[τὸ} Χαρακτηριστικὸν ᾿ “τὶ 

--- Ἐπίθετον ἰγρμτ'). (.-.5»9) “-Αοὶ 

Στοιχειοθέτης (ὁ). εὐ ΜΡ 

᾿Εκτύπησεν .“. ἢ ᾿, 8 . »" 

ἢ ἔκλεισεν ΡΥ ιν 

ἐπαταγοωδῶρ). κυ « 

᾿Εχειροκρότησε, ἘΠΕῚ ῤ ὅν 
.ὃ κ ΟΝ ᾿ - 

Χαιροκρότημα (τό, ἰῶτα 4. 2 ρ 

(ἡ) Πρᾷξις (ἐμπορ.). ΔΑ ἀμ 

. "ς “εἴ 

τ 

(ὁ) ᾿Αναιδής --- Χονδρός. ΩΝ 

ὁ) "Ὄσχϑβον {περί' τὸ ον λοι σὰ Το οὰΣ 
(ἡ) Φλὲέψ {ποδῶν} ΟΝ, ἱμό . ει 

κατέστη δια -: , πος 

ἧς, αἴθριος, σόα εἰδ « γλι2. 

(ἡ) Σελίς, φύλλον [χάρ- πῃ Ἕ«Ν 

τοῦ κι λ.π,}. ἐρι. Δ. 

(6) Συγχωρῶν, μεγά- 1,5. -" 

θυμὸς, εἰ 2) ζ.3-Ὁ 

(ὁ) Τανεκές, λευκοσίδηρος, ζ Ὁ 

ξ . “ - . -" 

"Ἔλασμα {τό}. ἐλ : ζ ὡρΡ 

Θωράκισις (ἢ). πα 

Τεθωρακισμένος (ὁ). στῶν ΡΝ 

(ὁ) Χαιρετισμὸς διά χειρα- τ- “ἢ 

ι[ας, -»5.9 

- Ὡ-» . 5 τ - 

ιν. Δ..5 ΡΨ Γ. Δ ρ 

"Ἔδεσε, ἐδέσμευσπ, ἀλυσόδεσε, 

(τὸ) δεσμόν, 1: πὸ, 

᾿Εσφύριξα, Ξ, . “ιν 

ἐσύριξε, »,» παῖ 

᾿Εκενώθη, ἄδεια σε ΟΝ . « 

(τόπος κιλιπ} πο τ 

“κιτρίνισε, κατέστη: 
σε κίτρινον. κἀξ: ἜΡΗ 

Ἑξεκένωσεν ἢ ἄδεια: “. 
σε ἱτόπον κ.λ.π,)}, δι. μάν 

᾿Εκιτρίνισε, ἐχκῶ- ὦ “5... 5.“ 5 

μιαῦσε, ΝΥ κου" ἜΆΨΗ 

Σάφαρ (ὁ 2ος ᾿Ισλαμικὸς Ἐπ ὦ 
ιιἦν)--- Ἵκτερος [ἀ σθένει α). .Ὦ 

[τὸ) Μηδέν, μηδενικόν οἱδω ἦν κᾶν» 
(6) Κανός, ἄδειος -- Ὄρει- ".ἃ 
χαλκὸς {μπροῦντξος), -5--.-.Σ 

(ἡ) Χολή, (τὸ ὑγρὸν τῆς νον 
χολῆς). 

ἈΒΗΡΙ 

Χολόλιθος (6). ἐμα ἢ πω» 

Ἢ Χοληδόχος 7 Ν .͵ ἢ [1 "π.Ἀ} 

κύστις. 

Κιτριάθοι “" ΝΞ ΞΕ, 

ΝΩΝ ΠΡΕ ν μα δ μὰ 



ζ' 

τ ᾧ 

'Εσταύρωσᾳ Ν ς ΨΨΆΦΆΓᾳ.Ψ.ΙῚ 
(ἐκάρφψῶοσαν “ πὸ π᾿: 

ἐπὶ σταυροῦ). - 
,«Ἐσκλ ἀ Ω Βοῖ 
"ρύνθη, : Ν 
ἐχαλυβδθη, 

᾿Εσκλήρυνε, ἐχαλύ ἔχ ες Ἧς 
βϑωσθ. : Ὁ 

Σταύρωσις (ἢ). -πἰῶ .“ὰ 

(ὁ) Σκληρὸς --ἰὁ) κα" οὗ, κι 
Χάλυψ --Οαχοκόκ- "τ΄ - 
καλον. ᾿ 

Σκληρότης (ἢ). λό 
ᾷ 2} - 

- Σταυρὸς (δ). ὑμιω “ζ «τὰς 

Σταυροφόρος (6). “τοῦ 

ὦ πο σ' 
Σκλήρωσις (ἦ). «αλοὸ 

ΝΠ" ἱ - "" ᾿ .- “αν ἈΑρτηρισοσκλήρῳ οἱ ἀπ ἜΣ 

σις (ὃ). Νὰ ᾿ 
"αν 

ἘΠΡΊΘΡΥ. "Εσταυρωμένος ζ). 

(τὸ} Κουκούλι, 

Κατέστη κατάλληλος, ἀρ- ιν 

μόδιος -- Ἑταίριασε. -ἷ ὌΝ 

εἰ ζω 
συνδιήλλαξε, 

Διώρθωσε, 

Συνεφιλιώθῃ, Ν᾿ 

συνοβιβάσθη σ᾽ 1.4}, ἐαπίι ξι αῖ 
- ᾿ “- μ-" 

(Ὁ) Συμβι ἐϊα 3 Δι, Ε᾽ εἰ 

βύκιον. 

Συνοφιλίωσε, 

ων [ »᾿ -- Γ 

, ἔ' ε- τὶ 
βελτίωσε --- 2 στα ᾿ 

βασμός, 

Κατέστη ἀγαθός, χρη "5," ΝΕ 
στός, ἐνάρετος. ὦ ᾿ - 2 

συνεβίβασε, 

᾿Ανεμόώρφυσε. 

(ἡ) συμφιλίωσις, διαλλαγή, εἰρήνη. 

.-Υὐῦΐ..-. 

βομ᾽ κασι εὐ 

ΜΙ, 

Διήθησε, ἐστράγγισε, ἤ 
ἐσπούρωσα, ἐφίλτραρε. σα ἐσᾶς 

Κατέστῃη 
εἰλικρινής, - ΜΗ Ἴ ἘΡῚ ̓ ῳω 

πιστός, συνεπῆής, 
(ἢ) Διαύγεδια, αἰθρία, ας 

ἀγνότης, 

(ὁ) βράχος, οἰ ἴλφ 

(τὸ Ἄνθος, ἀπαύγασμα, 
ἐπίλεκτον πράγματος. -- 

(ὁ} ᾿Επιστήθιος ἢ ἐ- -“ " 

,μ.ἀὶ 9. μ 

ξ 5 
-" π, «ἢ Ε 

κλεκτὸς ΦΙλος, ὁ: 2 ͵ὡ- 
(ὁ) Διαυγής,͵ αἴθριος, ἁμι- . 
ψῆς, καθαρός, ῥω 

᾿"Εκκαθάρισις (ἐμπορ.) - - - " κ᾿ 
Στράγψισμα, σούρωμα, Ἣν»: 

{τὸ) Στραγγιστήρι “Ὁ .1." 
ον, σουρωτήριον. πὰ ξ δι .α 

.:- .ὅ6.ῖ 
᾿Ἐκκαθαριστὴς (ὁ). ς δὰ 

ΕΣ 

αν 2 
(6) ᾿Εκλεκτός, ἐπίλεακτος. φιἀκία 

ΕΝ πῆι . - 

᾿Αξίνη (ἢ). »βω 
Ἐκαλύφθη ὑπὰ χι “-Ὁ ὁ. 2 
νος (τόπος) κατεψύγτη ἣ ἐς - 

(ὁ) Τόπος, (ἡ) παριο- 

χή, ζώνη. εὐ σὶις δ 
(ΔἸ Παγετὸς --- Πάχνη (ἦ). δ: 

᾿Ἐστίλβωσε, {ἐγυά: »..5 “νι “ 
ὙΑκΩΝ ΡΥ μᾶτς επα 

ἔχω 
ἕω. ξ 1}. 
ἡ Ὁ ἊΨ μ - 

ΤΩΝ γος 

Ἱκε. εἰ 

(ἡ) Στίλβωσις, στιλπνότης, 

Ἰκρίωμα {τό}. 

(ὁ) Στιλπνός, 
σειλβωμένος. 

Ἔκλεισε {πόρταν}. 

{τὸ} Ἔγγραφον, 
(ἐπίσημον), 



οἷ 

Πρυσσκιυχὴ (ἢ), Ὡς “ξ δ. 

προσευχόμενος (Ὁ)], 

(ὁ) Τόπος πρσσδυχῆς, πα- 
ρβκκλήσιον (τό) 

ΝΕ Γ 

᾿Εσιώπησε, ἐσίγησε. “52 -τοῦ τῶ 

Σιγή, λ .- 

διῇ οὐ) μβθ)ι. 

(ὁ) ΞΣιωπηλός, ἄφωγος, 

βωβός, Φ γ56 3 τας 
(6) ᾿Ακουστι- τ΄. 
κὸς πόρος, τ» Ἶ. [9 ζι 5 «{ 

Κατηυθύνθη πρός. 
διηυϑύνθη. ὠἱ ἦν ἘΝ 

(ὁ) Κύριος “: Αἰώνισσ --- ,Φ.. 

Καρτερικός, 

Πῶμα (τό, δὼ, 

οι 3 ΝΒ 

(τό) Κόμμι (γόμα. 5.5“. δι: Ὲ 

(ἡ) κυψέλη λω. τὲ 0, "ὥς 
(ὡτόςϊ. 

"᾿Εσφυάγισε φιάλην, : 2 ΠΡ 

κν, ἐβούλωσε, " 

"᾿Ἐκούφανε. “κ᾿ ΡΝ “7 

᾿Ἐπέμεινε, ἐνέ: -ικ ἀ0 

μδινε, ἀπεφάσισε, ὡΡ Ὡς ἔ κ 

᾿Εκώφευσε, προῦξὶἪ ὦ] τῷ τι «' 
ποιήθη τὸν κωφόν, ᾧ ἰσττ: Ἢ ιῶ 

(ἡ) Κωφότης, (κουφαμάρα). μπῇ 

Ν 

(τὸ) Πῶμα -- Βαλβὶς (ἦ). ρίῳ 

(τὸ) Βάθος --- Γνήσιος (ὁ). μοὶ 

Ἔκ βάθους κὰαῤ- Ἶ“ μα 
δίας, ἐγκαρδίως, ἜΕΒΡΙ ΩΝ ΡΝ 

(ἢ) ᾿Επιμονή, ἐμμονή, ΄ 

ἀπόφασις, γον 

ἜἼΗΡΙ δΔυσοσμία (ἡ). 

--ἔε αἰ 

εἴ (4) ᾿Αγαθός, χοηστός͵, ἐνάρρ- 
τὸς --Αρμόδιος, συμφέρων (] 

(ἡ) Χρηστότης, ἀγαϑότης. ες 

(ν φρμοδιότης, καταλλη- σὰς 

Ω εν αμόρφωσις, μεταρ- εὐ] 

Σωφηονιστήριον (τόὸὕὸ. ἀ- λυσὶ 

(6} Τεχνικὸς ὅσος, ελ:86} 

᾿Αναμορφωτὴς (ὁ). 

(τὸ] Συμφέρον --- ν ΟΝ 
Σ ἐν ᾷ, Ζ ἄρτ ἡ ως 

“Οφελὸς (τό). 

σὲ τ Εΐρηνο ποιὸς (ὁ), 
ἘΞ, 3.3 ὥ᾿,. .- 

᾿Εστερδοποόίησᾳ, ΝΈΕΡῚ ἬΝ ΕΙ͂ΡΙ 

(ὁ) Στληρός, σφικτὸς 
--- Τσοιγκούνης. δ΄. Φ ΚΝ, 

Κλαγγὴ (ὅπλων κ,λ. τι. ΝΣ 
θόρυβος, 1...«.}.6 

(ὁ} "ἄργιλλος, πηλὸς ἯΙ τὸν 
(πλαστιλίνη). δ αλω 

μῬ.- 

Φαλάκρα (ἦγ). δ-ὰ ἢ 
" ἡ - ἴα’ Κι ,.πιἰ »" . “- 

" ἐπα ΡῈ ΌΡῚ 5 ἘΓΟΡΝ μὰλ 

Καυχησιόλογία, κομπορρης “ -Ἴ “ 
μοσύγη. νὰν 

(ὁ) χαυγχη- .Ἱ ,᾿. .» -" Ὁ ΝΣ -- 

σισλόγος, ἀῶ» εν ν᾽ “ ξ"- ἢ 

(1 ᾿Ασπὶς (ὄφις), ὠὰ Ί]. ξ 2 

(ἡ) ξΣυνάφεια, σχέσις, 
(9) Ὡς δεσμός (ὁ). 

Προσηυχήθη. αἰξα 2 

Ηὐλόγησε, ΠΎΜΡΙ 

ἜΜΨψησε, ἐθέρ- 
μάνε, Ρ ὁαγ εἱς 



-ὖν πὐλες- “2.2 

(ἢ) Ταξινόμηπτις, κατάτα: ΝΞ Σόω 

ἔς. Συγυραφῆ, σύνθεσις. σ΄ (ὁ) Κρουνός, στρόφυγξ, πὴ 

εὐ σ ἦ | (τὸ) Κύμβαλον, . Ὁ. 92 4 - 
Συγγραφεὺς (ὁ}. κρόταλόν. ξ. " Ἃ -- 

Ρ ΠῚ Ἄ. ᾿ 5} ὦ, ᾿ “μὴ {ἡ} Φορτηγὶς -- εἾ ι: ὦ ΜΙ 8 - 

Αδελφὸς (ὁ). . “ διανδάλιον {τό}. Εν πα Δ -ρ 
“- μ τς κᾳ 

Εἴδωλον τό). (Ἱ πα ὍΝ κιβώτιον (τό). ΩΡ ͵α ΒΡ. 

ΗΡ (ὁ) ᾿Ανδρεῖος, αοίως Σιωπή! Ξιώπα! 

Οἷἶνος (ὁ). ἧς μα 

"Ἕκαυσε, περιξκαῦυσε. ΩΣ ἀπ 

(ἢ) Θερμότης (πυρόφ!. Ομ» τς 
“Ἔτηξε, ἕλυωσε μὲ- πο 

ταλλον κιλ.π.}. αι τ» 

Κατέστη συγγενὴς κν. » ὦ 

συγγένεια. ΓᾺΡ οβω 

(ἡ) Τῆξις, λυῶσι-: 4, 

μον (τό). ρα: στὰ 

(Ὁ) ᾿ἄμβρος (σύξυγος 1 .οἽ, 
θυγατρός}. 

(ἡ. Δβξαμενὴ (ὅδα- 

τος) κν, στέρνα. ζΖ:. ἱρ. ΜΕ 

(ἢ) ̓ Αγχιστεία(συμπεθβριό). δ΄ Αἰ 

᾿Εχρπμέτισε, ἐχλιμίν. 5... γα 

τρισεαν (ἄλογο), “τα ᾿ ΠῚ 

(τὸ) Χρεμέτισμα, χρεμετι- ᾿ - 

σμὸς (ὁ). ὑπερῷ 

(ἡ) Ράχις (ὑποζυγί- 
ου, ἀλάνου). 

᾿Εσκάπευσς, ϑ ᾿ - 

(ἐσημάϑευσα). τ΄ Γν οἷ με κου 

ΠΠΡΟΝΝ Ψ' - κα ς ἣ ομ4.3.] 

᾿Επεδοκίμασα, 

(ὁ) Τόπος, {ἡ} διεύθυνσις͵ δου. .- 

σημεῖον {τό}. μ᾿ 

(τὸ) ᾽ορθόν, δίκαιον, ἁἀρμό- “2. “- 
ξζον, πρέπον, Ἀογικόν, -ἰ»» 

(6) Εὔστοχος, ὀρθός, 

ἀλάνθαστος, 

εἰρσ, εἴτ 

ἘΌΡῳΥ «ἡ 

ἥρως. Ὁ 

(ἡ) Πεύκη (δένδρον). Ψ μὰ 

᾿Αγκίστρι (τό. ΩΡ ᾽ ε ὅλ 

Κατεσκεύόασα, ἔκαμ, .δου  - 
ἔπραξε, 

᾿κολάκευσε, ἐθώπευ- 
σε, ἐκαλόκιασ. 

Παρήγγειλε {(ἔκα- δι νι δ 
με κατὰ παραγ} 6.3: Ἐ..«; ᾿ ἐ οὶ 

Κατασκευὴ (ἢ). 

(ἢ) Τέχνη, τεχνική. 

(ἡ) Βιυμη .,.. “ῦΘΞ-307Α[1. “νη 
3 Ρ. ήρίς2. ς ὡ» 

χανία, τέ: 
χνη, ἐπιτήδευμα (τό). 

(ὁ) Κατασκαυαστῆς 

τεχνίτης. ὡἱ ν τ 

Ταχνητὸς (ὁ). 

(ἡ) Καλὴ πρᾶξις, 
καλὸν ἔργον. 

(ἡ) Προσποίησις, ἐπιτήν ὁ Ὁ 

ὅβπυσις. ς 

᾿Εργοστάσιον (τό), δι α΄. ξ ἐ -αἴ 

(ὁ) Προσποιητός, “ “. π΄ὸὦἅἤνἄ, , 
“5. ταὶ ἐπιτηδευμένος, 

(ὁ) Κατασκευασμένος -- Κα!’ . πᾳ 
τασκεύασμαι. ξζ.-" 5 
᾿"Εταξινόμησε, κατ΄ .ἢ.. ᾿ .5 

Εἴθος͵ κα- 
ἼΩΨΕ οι ἙΑΣ τηγορία. ῳ3 Φω;»ριξ 



.»Ὲ -- ἔτι ὦ ,- 

[τὸ}) Διαμαντικόν, κόσμημα 
ἰχρυσοῦν ἢ ἀργυροῦν), 

ἔϊαν 
{τὸ} "Ἔριον' ͵͵. " δι} 

Μαάλλινος --ΤΣ ούφι {μυστι- “᾿ς. ἢ 
κιστὴς μουσουλμᾶνος). ι3.γ»6 

(ὁ) Ξουφισμὸς (μυστικιστικὸν -τ΄. 
σύστημα ἐν τῷ ᾿Ισλάμ, ---μρ 

.. 2 

[τὸ Ἔναυσμᾳ, ὕσκα (ἡ), ΠΡ 

᾿Εξεκαθάρισε Κι. ὁ, μὶ “ 

ἐξέπλυνε, ϑ γα οὐ μα τῷ μὸν 

." 3 

᾿Ανθυπασπιστὴς (ὁ} “μο 

(η) ᾿Οργή, σφοδρότης, ὃ ὦ.- ὯΝ - 

ναμις, ἰσχός. "»Ὁ 

Σκῆἥπτιρον (τό), οἰ, μ 

δ» 

Νηστεία (ἠ,, ΔΌΣ ῥριρ»ν 

3 5 

Νηστβύων [ὁ]. ΝΕΙ͂Ν . εξ Ὁ» 

[(τό} Καλλίαν, μῶνα- - δ... 

στήρι, μονὴ (ἡ). 3» Τα Δα 

(ἡ) Διαφάύ' : 
λαξις͵ δια: ψν 
τήρησις, προστασία. 

[ἡ] ᾿ματιοθβήκη, “- "ἢ κὰν 2 

ἑρμάριον (τό). “3 ᾿α ΟἹ “ἢ, 
Ἰσοακμακόπετρα (ἢ), οἰΐμα, ξ ἁΠ} Ξ-ἱ 

5 
(ὁ) Προστάτης, φύλαξ. ὡὺ 

(8) Δια πεφυλαγμένος, προ: “᾿, 7 ὦ 
στατευμένος. ῳ μὲ 

(6) Κενός, ἄδειος. Ὶ 

(τὸ) Σημάδι, - ᾿ ς:λς 3 

ἀνάχωμα. "..5 .9.;». 5 ...:.5.»2 

Ἔξη ἄνθη, Ὦ .π ιν “- -- 

ἐμαράνθη, Φ,»πλ ν τς ΡῈ 

(ὁ) Εηρός, ἀπεξη- ὃ. 
ραμμένος. ΕΣ «5. --ὦ 

{τὸ} ροθδμα, προσβολὴ (ἡ) ΖΕ ρ] 

-- Τέρμα ἰποδοσφαίρου). υσαν 

᾿Επιδοκιμάσία (ἦν, οἱ μια λωὶ 

(ὁ) Προσβεβλημένος (ὑπὸ » , 
ἀσθενείας κιλ.π.}. ἘΠΨ 

᾿Ατύχημα, Ὁῦϑ . το 7 “ἢ ᾿ 
συμφορά, «λας Ὥ. ἡ. Χ.2. 5. ΝΕΨΨῃ 

Σκοπευτὴς (ὁ). «Ὁ μίρο ̓ 
: “νι ως κμ 

ν᾿ νὴ μι ΡὭ ἰ Θά Δ} 

γάξε͵ ἐθορύβησε. 
. [ “-- 

(ἡ) Φωνὴ - ἱβήφος. οἱ μα “ξ 3.» 

ψΨήφισις (ἢ). φῳ γιοῦ 

᾿ρυφυδέλτιον (τό). τα μας ζϑις, 
-»" 

“Ἐκλινέ τι, ἔκαμψε. μια τ) μα 

"Εσχημάτισε -α Ἔφω- - 
τογράφησε, εἰκόνισε, 

(τό) Κέρας, σάλπιγξ (ἡ), 

(ἡ) Φωτογραφίᾳ, . “2 
εἰκὼν -- Μορφή, -.. ὍΝ .} ψμμεὶ 

σχῆμα --- ᾿Αντίγραφ ὃν. 

ΞῸΙ ΣΦ " 

πὶ 0 
»"; Δ 

 Ρ 

(ὁ) Εἰκονικός, φαντα- Ν , 

στικός. ι».. 5 

ἜΣ, 
Φαντασία (ἢ). ΕΣ 

Φωτογράφησις (ἡ). ».»ῷ 
ΦΞ, 2 

Εἰκονογραφημένος (ὁ) ΒΟ 

(ἡ) Διατύπωσις, δ΄ “Ρ.  : 

αμόρφωσις. »ιξ;»"» 

(ὁ) Τύπος ἔγρμτ.) -- .- -α 
(ἡ) Φωνή, ἔγκλισις, το ἀκοαὶ 

(ὁ) Χρυσο- τ|Ὁ 2. .“- ΝΞ 

χόος, ἐϊ 29 ἤῤῳ ιξ ἀ1.2 

Χρυσοχοϊκὴ (ἢ). ἄρ 



(δ μικρός, τ, ον, εἰμ» 

(,") 
᾿Αρν ἄκι (τά), ὀΐ» . εὐ» 

ἜΦ ὕτισα, ἔφεξε, ( ο ἡὰϑ ) Κα ἢ ἈΝ 

κἌδικος (ὁ). 

Συνεκοιμήθῃ, 

συνουσιάσθῃ, (ὦ 2) ΠΣ 
᾿ ἐπ 

ωρον, () Στ εν 
προάστειον. 

ἀντέτεν, (35) εΠπκῇ εἶν 
Ἔπείνασε. ( "» ) “γαῖ ς "ω 

Ἔβλαψα, ( πα ) “Σ " "ὦ 

Βλαβερός, ἐπιβλα- κ΄ νὼ, 2. 51, 

βής, ἐπιξήμιος, (»5) να ΠΝ 

(τό) Σαρκοβό- 
ρον, (ζῷον). (ὁ .2), 555 τ) 
᾿Ὡμοίασ, ἐ- , , 7 σπς 

ἑωμοιώθη, (ξ.,.2) ξ, 2.255 " ξ 
᾿Ηδίκησε, ἔ: εὐ ς κυ κις «τι 
βλαψε, ( καὶ ὦ» 

Ἐχάθη. (2):  "ξ- 
Ἐφιλοξενήθη( .Ρ ) βίῳ ὦ οὐ 

(ὁ) Ὑὑπερπλήρης, ὑπε' τς ἦ' 
ρμαρκετόὸς ἄφϑονος. ( ̓ ) Ὁ 
"᾿στένειμο, κατέ- (.- ) ΕΖ ἄρ» 
στη στενός, 

κΚατεδὴν ἀσταῦσ, . ἱς αἰ 
(,κ 2) Ὁ 

Παρέβαλε, ἄν (.ε») οἷα ὙῊ 

ἤδιίκησε, ἐβίασαᾳ. 

τιπαρέβαλε. 

᾿Εκλεί- 
δισα, 

ἐμανδάλωσε {πόρταν). 

Κατέστη δμιχλώ- .",.σ οὐ Ζ 
δης (ἡμέρα). 53} “-Ξὴ 

᾿ ἢ ᾿. " " . " 

φμ λ} τ-πϑὺ -- ϑ 

οὐ ὕνῖ-- πὰ 

"1[δ8 ἕῳ μο} τς ἀῶδυ 
᾿ 

Φήμη (ἢ). φρσι 

[ἡ) κραυγὴ ΒΝ πν» 

Κράξιμον. “Γ᾿ 

κραυγὴ (ἡ). Ἣν 

Φωνακλᾶς {ὁ}. 

(δὶ Φωνάξων, ἀναφωνῶν. 

[ἡ) ᾿Αλιβία, - . Ὅ- 

ἱψάρευμα) ΒΕ δ αιλνμθ ἢ 

(ἡ) Θήρα (κυνήγιον). 
-- 

(τὸ) Θήραμα (κονήγι), 9 τ 
ἄγρα (ἡ). : 

(ὁ) ᾿Αλιεὺς {ψαρᾶς)} ΝΕ κί, 

- Κυνηγός, τ τ 

(ἢ) Παγὶς (φάκα). «ἡ ἰω,. ς 3 

(ὁ) Φαρμακαυτική, Φᾶρ: ΤΩ Ζ 

μακολογία. 
“πα 

“,ι᾿[ὠ  - 

Φαρμακοποιὸς (Ὁ), (ὦ τὰς ς 

Φαρμακεῖον (τό), ἀ:} ΝΡ 

...4ᾳ 

Κατέστησε. ϑῳβ.-Ὡ τι Ἀν 

ῥιάνδρα (ἦν πα ξ 5.» 
(τὸ) Τέλος, τέρμα, - 

ἀποτέλεσμα ἱκαὰ- 
τντημα). ᾿ 

(τὸ) Θέρος, ὦ " ΝΞ 

καλοκαίρι. ἘΌΝ ἘΣ ΞΣ 

Παραθερισμὸς (ὃ). ἘΌΝ «ἀν οἱ 

εὐ αὐ ἀ ως 

ιἦ) Σκηνὴ «τέντα). ὑ μωσ 

800--οδ("..}} 

ΡΝ 

Θέρετρον (τό). 

Μικρότης (ἡ). 



οἰκα 

[Δ) Γέλως κν. γέ- ζῴῳ, ΝΣ 
Ἄσιο, 

'ΑΆστοϊῖον (τό}. ζῷ , ἐνὶ; ὑκν 

(ὁ) Γελαστός, γελῶν. ἐ,» ἱω 

(ὁ) Γελωτοποιός, κωμικὸς “.- 
-- Γελσῖσο. 

(ὁ) βαθής, ἱο, ΠΝ Ν 
ρηχός. 

Ἔφάνῃ. 

᾿Εθυσίασε, ἔθυε, 

᾿Εφανέρωσε, ἀπε- Ἄ Ξ ΕΣ Ϊ 
κάλυιμᾷ, 

"Ἄρχισε νὰ πράττῃ, ἄμ ὡϑωΣ] 

Τὸ μεταξὸ - δ ον -: 
8 -- Ἰῦ πιμ. δ΄ μ5 νι 2 (οϑ 

χρονικὸν διάστημα. 

Θῦμα (τό), εἰν» . ξ ἐς ὦ 

(ἡ) Θυσιαζομένη «Ὁ ἢ Ὁ 
ἀμνάς, φρο] . ξ το 

Ἡμέρα τῶν θυσιῶν 1", 
(Κουρμπὰν Μπαΐράμ) ὰΝ 

Δ ΕΙ - 

Ἔψεκασε, ἑὩράντισα͵ δ Ὡς δι 
ΠΩ 

᾿Αντλία (ἢ). ἡς»ε 

ΘΕ -- 

᾿Ωγκώβη. ἤώσας ἐ εκ 

(8) ᾿Ογκώδης, πε’ 1-, ". ἡ 
λώρισς, ρα π ξ σ 

[ἡ) Χονδρότης, παχῦ- πὰς ν “, 
σαρκία, ἰδρν 

Σὲ “-“ « 

Πληθωρισμὸς (ὁ), - ΣΙ 

ἜΝ, Φ - 
'Ὑπερτέρησέ τινος. Δοκῶ τ, 

Διεφώνησε, ἀντετέθη, “1, θρὸ.,.Κ΄ς.. ἃ 
ἐναντιώθη, οἷν : »ἰμα ἢ 

ὡς ἔαν.. 

"" 
ὑτῦρ9 ϑα ιτ,95 

ὡμκῶ 

“ἦ-ἢ 

Σαῦρα (ἧ). υἱῶ 'ξ τ 
[ὁ) μάνδαλος, . “απ 
σύρτης. «ἰ ὦ -- 

Συνέλαβπ, κ ὐνακράςς . ι με 
ἔι8, πρριέστειλε -- 
᾿Ετόνισπε, {γρμτ.} --- Ἐβρύθμισει, 

(ἡ) Σόλληψις, κράτησις-Ρὐ6- “ἦ ος 

μισις, ἀκρίβεια, τονισμός, ἰ..» 

᾿Αξιωμ ατικὸς (ὁ). νι». ξ μὰ ι5 

ὍΣ ἀαἱν 
(6) ̓ Ακριβής, ὀρθός, ρυθμικός, Ψ μὰς 

ες 5 

ὙΥπαξιωματικὸς (6), 

“γαινὰ (ἡ). 

᾿Εθορύβησε, “ “ Ἶ ως κοῦ τὶ 
ἐβόησα. ΡΣ ΈΞΑ " τ 

(ὁ) Θόρυβος, (ἡ) βοή, 
ὀχλαγωγία, συ 
"᾿Επληξε, ἦ- - 
σθάνθη ἀνίαν στ δ τ ον ΤΣ 

(ἡ) Πλῆξις, ἀνία, ἐνόχλησις, “βῶ» 

(6) Ἡνωχλημένος, “' -. 
ἀνήσυχος. ΠΡΊΩΝ Ε “ 

(ὁ) ᾿Ανιαρός, 
πληκτικός, σϑαῖ ᾿ ΕΝ 

πλάγιασε, ". ΝΣ - - 
κατεκλίθη. θα τα 8:3» 
(τὸ) Πλάγιασμα, ᾿ } 
κατάκλισις (ἦ!. δ - ) Γ᾿ 

Σιύνδουνος (ὁ). δ: μα δ 

(ὁ) Κοιτῶν --- ἜΤ ΕΝ 

κλυη ἢ. 25:5 
᾿Εγέλασε. ὄϊξε “γ ἰ ἐἰσο» 

᾿Ενέπαιξε, ἐκοροῖ- 5, . 
δευσθε, ὡρ 2 ὠκό»Σ 

“Ἔκαμέ τινα νὰ 
γελάσῃ. 

“᾿, " ὁ 41 « "ω 



φὐ 

-ἰκ] 
51,“ 

(ἡ) ᾿Αντίφασις, σύγκρουσις. «Ὁ οἰ 

(δ Ταραχή, ἀνησυχία, 

(τὸ) ΠΙλῆκτρον ον . 

(ρακεέτταὶ --κα’ ἜΕῚ 'ξ τ 

τασκήνωσις (τόπος). 
" 

᾿Απεργὸς (ὁ} - γι 
(ὁ) πληγείς, κτυπηθεὶς -- ΝΡ 
Ἰολλαπλασιαστέος (ἀριθ}. 2.5 Ὁ 

Πολλαπλασιαστὴς (Ὁ) ἑὁἐἢωνμϑα 
δ 

ΠΟΥ, 
τ, ἢ 
Ὁ ΠΡ 

“ΦΨΦῷΖδπ}]; 

᾿Ανήσυχος, ταραγμένος. «μέλ δὰ 

Κερδοσκόπος (ὁ) 

Κερδυσκοπία (ἦ). 

.} 
᾿Αλληλοόσονκρ τ υόμανος [ὁ}. ΣΝ 

Αἰἱμάτωσε “, 4, ποι πὶ 

ἔβαψε ὃι, ὕ, ἣξ .»..2 ζΖ.κξ 
αἵματος. 

“ὥρυξε τάφον, ς "Ὁ ὍΣ 

. ς - " 

Τάφος (ὁ). ο- πὶ ξὶυδ.ς ξ. 5 

ἀ πω ἃ, ὦ ,1 
ἜΒβλαψα. .: ΡὶΣ κι.» 

Ἐβλάβη. ΣΤ 
᾿ - 0 "ἢ λ᾿- 

Βλάβη (ἡ. οἱ αὶ. εὐ» 
᾿Ονομασία μιᾶς τῶν Ξι « ΕΣ 

συξύγων (κατὰ τὴν . Η 'ξ.» 

πολυγαμίαιν), 

(ἡ) Δυστυχία, κακοτυχία. ΟῚ 

(ἡ) ᾿Ανάγκη, χρεία, 5,3), 

ἐς ναῖον. τ πα ον ὡς 
τὸ χρθώδη, ἀπαραί: ἘΠῚ οὐ ΜΟῚ 

- τι... ΝΡ 

᾿Αντίθετος, 1. 2 “ ἘΝ 
ἐναντίος, χε »( 5. . ε}3Ὁ 

ἀντίπαλος. 
ἐκ 1. ας 

Κατά, ἐναντίον τινός, ἣν Ν᾽ ωνον 

(ἡ) ᾿Εναντιότης; «τι, αἰ κ' 

ἀντίθασις. ὁ ομω 2 δἰ 

᾿Εκτύπησε, ἔδειρξ --- πο πον 
᾿Επολλαπλασίασε. πἶ;Σ ῳ» 

ΦΕ “.“- 

- -- »" 

»ὐσνν, 
"Ἔστησε σκηνήν, κα' ὦ δ΄. .. 

τευκήνωσ, 12...3ἡ -»Ρ 

"Ἔπαιξε μουσ, “-τς πΚΗ κι,“ 

ὄργανον. πᾶνε αἱ ΑὙ} 7,2 

“Ἑκοψε νομίσματα. 

"ἙΦρρε παράδειγμαι. 

᾿Εταξίδευσε. δ δε ιλῳ,} 

ΠΙαρεῖδε, παρε ἢ “ πὰ ἢ Σ 

σιῶπησε. στιά 4 ἀρ -» 
᾿ς κ.. 

'Εκερδοσκόπησε, ῳ σῶν ζ τὶ» 

᾿Απήργησε, ἕκα-", π΄ ΔΝ, ποῦ 
μεν ἀπεργίαν. ες ες 

᾿Εκτυπήθη, ἔ' τς κι πὰ 

Ὁ ῇ, “"-.) " - 

᾿ -“΄ - 

(τὸ) Εἴδος, σχῆμα. «οὐδ ς ΦΣ 
(τὸ) Κτύπημα -Κόψιμον (να- “ νὸν 

μίσμ. )--.ς Πολλαπλασιασμός. -.-» 

(τὸ) Πλῆγμα, κτύπος (ὁ). 5, Ὁ 

(ὁ) Κτυπῶν, πλήττων - ἱ;» 

Πολλαπλασισπστὴς (ὁ}. “τ .} 

(δ) Κλίνων πρὸς (τὸ ἰ: 

κάκκινο κιὶ,π.Ρἢ. Ἐ “ν 

Φόρος (δ). (οὐ ἢ χα “- »» 

(ὁ) Φόρος προόο-- - , ἢ Ὁ 1- 07 

δηστικός. ᾧ ἀοὶα “ιν 

᾿Απεργία (ἦ). Οὐ] »») ἴα οἱ κἹ 



(", ΒΝ 

“«Ἐα 

(ὁ) Κυνηγετικὸς κύων. “»» 

(ἡ) Ταπείνωσις, χα: - ᾿ 

μέρπεια. (ς-.. ) ὡ.-- 

᾿Ερεαίπωσε, κατ ,."ν ὅς, 0... 
δάδισε, - , 5“ 

᾿Εξησθένησε, ἐξην- 4» “- 
τλήθη, ἀδυνάτισα, ΝΡ ΕΣ ον ι ὦ κα 

.» 8 . ,. 5 -" -ὦ “ 

εὐ πο ἷ, «ἀς ὑ, κακαῖς Αὐα Ὁ 

᾿Εδιπλασίασε. 

᾿Εξησθένισέ τινα, 
ἐξήντλησε, 

᾿Εδιπλασιάσθη. μὴν μχν ες ἐς 

- δ . 5 

«ἀ κία ος ἀλ οἷ 

... (ἡ) ̓ Αϑυναμία, ἐξασθένησις “ 
ἐξάντλησις, 

Λλιπλάσιον (τό), (ὁ Ἷ ξ γα 

(ὁ) ᾿Αδύνατος, ἀ- γχ.. ἡ, “-" 
οθενικός, ὰῦ.». ς - - 

Δι πλασιασμός [ὁ), ἘΕΠΊΡΕΡ ΓΕ ΒΝ ἢ 

(Ὁ) Διπλοῦς, - .ὦ “, 7 . ὦ, Ὁ 
πλάσιος, ψ Α΄. ες αὐ, 

(αἱ) ᾿Επιπλοκαὶ ς᾽. “ ὑσὶ, ἢ 
ἀσθενείας. υ Δι ἱτλλρ δα 
᾿Ανεκάτωσε, π΄ πὐοὸρ π 
ριέπλεξε {ἐμπέρ- ᾿Ξ πα ἔθ... 

δευσε, 

Συγκοχυμένα ἢ ἀ: ἘΝ 
συνάρτητα ὄνειρα, ρὰ» ᾿ ὦἷο, 

»"-" ΒΚ Νὰ 

᾿Επίεσε, συγεπίεσε, ἘΡΗΡΕΚ εἰς α΄ 

᾿Επιέσθῃη, συνε- 
πιέσθη, 

[(ἡ}) Πίεσις, συμ- ΝΝ ο, κἦ 
πίεσις. ὲ δὰ μ"}» Ὁ.» 

μὰ ἁ 

(τὸ) Συμπιεστὰν (φυσική). »ὰ “ὶ 

[ὁ) ᾿Εφιάλτης (τρομακτικὸν 
ὄγειρον), 

᾿Εδάγκασε, 

Τυφλὸς (ὁ). 

ἐν (ὁ) Βλαβερός͵ ἐπτι.- 

βλαβής, Ύ' ἣρ 

[ἡ Ἐπείγουσα ἀνάγκη -- 29) . 

᾿Εξαναιγκαομός, βία, ἱ,-..Σ) 

(ἡ) Βλάβη, ζημία, δ᾽ κα-ἢ 

[ὁ) Ἡνάγκασμένος, ὑπο’ 
χρεωμένος. 

᾿Εδάγκασα. "στα ν ΠῚ 

ἀρ α ϑῆιυὺΣ 
(ἃ) Φρονιμέτης (δ ὄντι). 3} ᾿μ μρ 

"Ἔκλασε. μα ὦ 

Πορδὴ (ἡ). ὶ,» 
Ἱκέτευσα, Π ΙΝ .-" 

παρεκάλε: Φζ ’ ἔ- ξ » 
σε, ἐδεήθη. 

βλαστὸς (ὁ), 3» “ἢ ξυ 

(δ) Ὅμοιος, παρό- ε οω» εἰν 

Ἢ} Ἱκεσία, παράκλῃσις, εἶ ΒΡΕῚ 

(ὁ) 'Ενεστῶς (γρμτῬ ξ. ἰκὦ 

᾿Ομοιότης (ἢ), ΡΝ 

Λέων (ὁ). ΝΣ 
[ . αἱ - " - " “- ιἼ 

[.Ξ:.: ι(γ».»} ἤὑσπιιρῤ» 
᾿Εφλέγνη, ἐκάη, ἐπυρπολήθη, 

'Επυρπόλησα, ὥ "»Ἶ 

ἤναψε (πῦρ). (“5.9 (τ (τες 
Ι Πυρπόλησις, 

μ νάφνταιησις (,»-ὶ; ΕΟ 

᾿Ανημμένος; φλογισμέγαος, ῥ: Ἄν 



Περιαπλάντε “μ᾿ Ϊ Ἵ “ὅσ 
σε, παρεπλά- - ἊΝ ͵-» 
νησα, ἀπεαπλάνησε, 

ἰἡ) Πλάνη, ἀπάτη -πίκῃς κι 
-- ᾿Απώλεια, ΡΥ ὧχλο 

(ὁ) Περιπλανώμενος, ἤπατη 
μένος, πλάνης, ἀπολωλώῶς, 

᾿Αποπλάνησις (ἡ. 
ἜξΝηφα-ς "- .- Ὡ » μἱὰ »-ς ἢ 5 

νίσθη, πῶς μι}  ἑρ; 

ἐξέλιπε, παρήκμασε, παρ ΊΛθΕ, 
Γ ἐσ " Ὡ..ὕ.» ΡΝ Επέδασε (ἐπί αἰ; ἐς 
δεσμον), 

"Επίδεσμος (ὁ), ὃ ΗΝ »Ὦ» 

᾿Επίδεσις (ἢ). ΠΡΌΣ 
ἱζ ατέστη ἀτροφι- ᾿“" ΤΩΣ 
κός, ἰσχνός. “πὶ 

"Ἔκρυψε, ἀπέκ - τω “- δ ἢ ΘῸ} πΕΚρυψα "΄ς .»] 
“ὙὙπδνόησε, 

(ἢ) ̓ Ατροφία, ἰσχνότης ν᾿ "“"- 
: 

(ὁ) ᾿Ατροφικός͵ ἰσχνὸς κᾶδ. ξιυσ ἰ-» 
(ἡ) Συνείδησις -- ᾿᾽Αν- 5 
τωνυμία (γρμτ.. σι. τ 

(ἡ) Υ πονόησις, ὑπονοούμενα, ΒΉΡΥ 
Ὑπονοοσύμενος, κεκρυμ- » απ} 
μένος. .»-"- 

᾿Ιπποδρόμιον {τόν 

Προσήῤτησα, προσέθεασε ἘΠ "μα; Ν “5 

Προσηρτήθη, προ: δ. «ἃ 
σεχῶώρησε, προσε- κα π' μ} 

τέθη εἴο τι, 

Σωνηνώθη, συνησπί. ἀγ, κ΄ σα, 

σθη, ἑνοποιήθη. οἷμα ᾿ οἰ 

(ἡ) Προσάρτησις, προσθή- ἐ “ 
κῃ, ἄθροισις, χα 

(ἡ) Ντάμμα (.:2)} φω-  . 
νητικὸν σημεῖον, (“2 " 

᾿μίσησα, ἐχ- 
θρεύθη. 

[τό] ῥλῖσος ἢ 

χεια (ἢ). 

ὀρ όλια Ἄν « " ἫΝ 

δπδμρω κακό- ΜΝ 

"Ὄχθη (ἧ). ζυ 

Βάτραχος (6). συσα ἴα ξλ 

ἀλεδδο μὲ κά» γάτα τ 
Συνειργάσθη. (ἡ αι 

Πλέξιμον (τό).. ΒΥ κλῶ» 

(ὁ) Πλόκαμος 
{πλεξίδα), 

Ὑπερεπληρσώθη, 
ἐξαχείλισε -- 
Ἐδόθη ἩΜΙ͂Ν 

᾿Αφθονία ἀγαθῶν, 
ἄνετος ζωή. 

Κατέστη ρωμαλέοσς, 
εὔρωστος, ἰσχυρός. 

Ἔκλιν»ε, ἐκάμφθη -- 

Ξ Ὁ ΝΜ ΩΣ 
ὌΝΟΝ 

βῶωαι εἷα τς ,κρρι 

υλσλέγλο 

᾿Ἠδίκησε, 

Κατέστη εὐρυμαθῆσ, ὄπ, ἦπι ὦ 
πολυμαθής. ὀ ΖΕΣΤῸ 

ὧ " ἢ» ἅ 

ΠΑρυρὰ (ἡ} ελ»ἷ; ξ9.Ὁ ὦ 

Ρωμαλέος, πὄρωστας, εἰ. ξ δ: 

(ἡ) Πολυμάθεια, εὔρυμά- ὁ ς ἰώ 
θεια. 

(ὁ) Πολύπλευρος -α Πολύ- τ πι 
πτυχός. 8::--Ὁ 

Φ, οὶ ᾳ-ι 

(ὁ) ΠΙολυμαθῆς, εὐρυμάθής {λα 
Παεριαπλανήθη, παρα ἀ,, " ὅ,5ὶ 
πλανήδη, ἐχάθη, ἀἁ ᾿- ἍΝ. .- 
πωλέσθῃ. 



(ὁ) Διωγμένος, καταδυνα- ΜΝ ᾿, ἢ 
στευμένος, 

κατέστη στεῖρα {γυ-΄ .,».,. ἡ 05 

νή, γῆ). στ τῇ 
(ὁ} “Ὅμοιος, παρόμοι: ι,ἦ Φςς « 
σε, ἀνάλογος. 

(ἡ) Στεῖρα {γυνή, γῆ). ἰοὺ» 

(ἡ) “Ὁμοιότης, ἀναλογία 1.1. 7 
ἀντιπαραβολῆ. διρίθος 

Φῶς (τόϊ, Ἐἰ γεὶος ᾿ς ρῳ ὁ μὰ 

(ὁ) φωτισμός, φωταγῶ-" “ὦ: 
γησις (ἡ). 51.) 

(ὁ) Φωτισμένος, φωταγω»- ΝΣ 

γημένος, Ἐμρϑο 
“δ; .' 

(ὁ) Λιμός, πεῖνα (ἡ.ἡ.. ὁ» ον 

(ὁ) Σφαδασμὸς (ἐκ πείνη -ὁ “ «' 
ἢ κακοπσοιήσεωρ), ἡ Ἐὴὶ 

(ὁ, Θόρυβος, ὄχλα- »ἱ.. " “᾿ “δ κ 
γωγία (ἧ). ξϊο κ2»,ο ον 
Διάχυσις ἢ “ “0. ΄ 
διασκόρ. ᾧ.γ 5. .- ιξζ..» 
πισις {αὐω δίας, 

- "Ἢ 

Βλάβη (ἦ!. παν, 

(ὁ) ΓΑδικος, παράνομος. ΠΕ 

Μιαερισμὸς ἄδικος, ΤΕΣ «ὦ 

Ἔχασα, 
ἀπώλεσα, ὁπ 9 δ ἧς εἰ ν Ζ μ 

[τὸ] Χάσιμον, ἀπῶ- 
ες δ λεια ιἡ). 

[τὸ Κτῆμα . -.-- -ι ας 
ἀγροικία ξ-Ὁ δίς τ: 
(ἡ) --- ᾿Επάγγελμα, 

(δ) Χαμένος͵ ἀπολω- - 
λῶς. - 'ξῶ 
φιλο. ..ὕ. οι ,.ς 
ξένηας, ταῦ ΜΆΚΜΑΙ εὐ» εἰ -Αμὰρ» 

Προασέθεσ, προσήρτησε. ὠϊ εὐ» 

Προσχώρησις (ἡ). 

᾿Εγγυήθη τι, ἐξησφάτ -- ", 

{τὸ Περιηχόμε- 

Διωγμὸς (ὁ). 

Διώκτης (δ). 

(ἰυ51} 
λισα, ἠσςφάλιτε. πϑ 

βισε, πανενέβανς. τα ἐρ 
Ἐντὸς -- Μεταξύ. ὠπδ 

ἐς οοψάλισις ΛΑ δ 
δ αφάλα, ΟΣ Ίο 
᾿Εγγυητὴς (ὁ) ὑμῶ» οἷ 

᾿Αλληλεγγύη (ἡ). ἘΉΡΕῚ 

γον, ἔννοια (ἠ) μ μαΐ. ας ὃ μι 

-- Ἡγγυημένος, ἀκφαλήςς 
-} 

᾿Αλληλέγγυος (ὁ). ὧν» ἰα τα 

(ἡ) Στενοχωρία, στενόχω: “1.5 “ 
ρῦς κατάστασις, ἐκ» 
Κατέστη φιλάργωρος δ. - -- 
ἰ(ἐτσιγκουνεύθῃη). τ ε Ὁ 

.-ὍὉ 

(ἡ) Φιλαργυρία {(τοιγκουνιά). ιν 

(ὁ) Φιλάργυρος, ἐτσιγ- ον πὶ 
κούνης), πινυυκθ 

ἱατέστη ἀσθινικός, «,,. ,. ἡ 
φιλάσθενος, “-Ἔ 

᾿Ἐξήντλησε, ἐξησθένησε, . .5. «, Ἴ 
ἔφθειρεν (ἀοθένει)υ. σι Ὁ 

[ἡ) Νόσος, ἐξασθένησις, ᾿ς 
ἐξάντλησις, ἀτονία. ..- 

(ὁ) ᾿Ασθενικός, νοση- 
ρός, ἅτονος. ΡΨ πα 

ατεδίωξε, κα- 
τέτρεξε, κατε- τ» ΟΝ ΕΒΙ 

δυνάσεαισε. 
Ι 1 Ἶ 

ΡΒΡΟΥ 
αἢ “Ἵ ᾿ Ἀ 

- 



ΜΝ : (ὁ) Φιλοξε-. - .. αἰ . ἢ ΝΣ" 

9 - » ( εἴα! ) γούμδνος, ῳ,» “-ὦὉ ἀμ] Ἔ. μ᾽ 

ἐπισκέπτης, ξένος 

.. τας 1 Φιλοξανία (ἢ), 12...» 

ἼἜἜκωψε {κεῷ - , τς πὴ, 

λὴν κλπ}. ἐν ὥς [55 (ἡ) Προσθήκη, πρόσθεσις, Στ 9] 
προςπάρτησις. “ἌΡ 

ὠ»»)} ἘΝ ἀνε τί 
ὅ᾿ 

Ἔκυψα, ἕκλινε. ( )ὺΣ Πρόσθετος, ἐπιπρόσθετος, Ἃ ἱ] 

Πτηνὰν (τό. ΝΗ . ξ “ἢ [6] Προσηστημένος--Κτῆμα 
εὐ 

[ὁ} ᾿Απερίσκαπτος, ἑ 

πιπόλαιος, ἀδέσποτος ( ὐ)ὶ οϑν 

Πειθήνιος (ὁ). 59 ἐὰν 

(ἃ) Βρυκόλακας, Φάν- 51: 

τασμὰ (τό}, ὀπτασία. «ἀρ. μρ ᾧ 

(ἡ) κοινότης, ὦ )εξ .». εἴ ψ» 

ρδσις. 

(ἡ) ᾿ωφέλεια, πλε- 

Κατέστη καλός, “ον 

χρηστός, (..}}).--:; ᾿ οὖ 

ὃμάς -- 

ονέκτημα, (ὁ») ἣν 

Οἶνος (δ), τὺ 

Ξωνεῷ ὌνησΕ, " ᾿ »», 

προσηρμόσθη,, (ὦ ) ἐν" 

ἐταίριασα. 

φάλαγε ἃ’ οαἷρρις οὖ 

Ἢ 5η Φάλαγξ. σα»! 

Φρούριον (τό). 
δι» 

Τηγάνιον {τὸ} (05 }υ- ΜΕ εὖ
 Ἷ 

ΜΟΑας τς). πὶ
» χα σὺ 

ατε- 

στράφη. (Ὁ )σ "9 - τ 

Ἐπέταξε (πτη (.,.,,} ὄμἱ. 
Κύπελλον ( »» ὠὐ». εν 

(τό). 

ἢ προσάρτημα (γρμτ.} 
5. ᾿ } 

Ἢ Γανικὴ κτητικὴ (γρμτ} 4.}} ἘΝ 
} 

Φιλοξεγῶν (δ). ς- ὅν. 

Ξενὼν (ὁ}. ὡς υς Δ. αά 

. Φιλόξενος, 
οὐ 

"Εστέ- ἰἦ - - .-" ΄, ἰῷ, τ “ι 

νρησε. ὁπ τ τὸ τ᾽ 

᾿Εστενοχώρησᾳ, ἠνῶ- ΝΣ 

χλησε, κατεπίεσε. ΠΑΡ ἀντ᾿ 

"ἜἘστένευσε,  - τ ὦ ε" τ 

τέστη στενός. Ἐν Το ΟΝ στον 

᾿Εστενοχωρήθη, ἠ: “ον, «ἵν 

νωῳχλήθη. μὲ μων ᾿ ἀμ 
9 

(ἡ) Στενοχωρία --Στενότης. ΠΣ 

(ἡ) Στενόχωρος κατάστασις, τ - 

πτωχδία, 
ὁ ΑωνΡ 

(ὁ) Στενὸς---Στενόχωρος, 
ψὥμ» 

(ὁ) Στένευσις {στένεμαλ. φ-κὦ 

(ὁ) Πορθμός, στ΄ «(ὦ “ΝΞ 

γὸν (τὸ ΘΝ ως. ξ τ 

(Δ) ᾿Ενοχλητικός, στενό ᾿ (μα 

χωώρος, 
ἘᾺ ! 

(ἡ) ᾿Ενόχλησις, καταπίεσις, ΡΝ 

[ἢ ᾿Αϑικία, δ" ΤΣ 
κατάθλιψις, 

(ὁ) Ἠδικημένος, κα΄ 10. 2,5. κζ 

ταδυναστευμένος. ρα) “." 



ἀκ 

(ἡ) Ἰατρικὴ ἐπιστήμη. ΝΕ ἊΞ 

(ὁ) ᾿Ιατρικάς, ἰαματικός, 46} 

Ἰατρὸς (ὁ). ὁ, Σοὶ Ἔ «Ὁ 

᾿Ιατροδικαστὴς (ὁ)}. ον ᾿ς 

ὦ αροσποιούμενος τὸν β “Ἴ “ἢ 

(φαγητο τ ΟΉΓΟΡ 
(τὸ)]ὺ Μαγείρευμα, ψήσιμον. δι 

Λάγειρος (ὁ). ἐξ 

(ἡ) ΜΜαγειρικὴ τέχνη, κι.» 

[(τὸ} Μαγειρευμένον φαγητόν, δ 

(τὺ) Μιαγειρεῖον. : ξιαί. ξ ὃτν 
ἰκουξίν α). 

(ὁ) Πέλβκυς (ὅπλον). 

“Ἐτύπωσε, ἐξετόώπωσε “ Ἵ - Ὃ 

ΜΝ ̓ς ὧ 

{βιβλίον κιλ.π.}. 

᾿Ἔγύμνασε, ἐδάμασε 
ἰξιῷον). 

Ἐπωκόρῃ, Εν ὅν. της «ΤΊ 

τὸ ασσεμον, φύσις, -»νξ με 

[ἡ) ̓ Εκτύπωσις, τυπα- 
γραφία, τὐπωμὰ (τό), 

Μὴν ἕ 

Τυπὸ “ “ φρο ἀυπ ἢ 
(ἡ) "Ἔκδοσις (βιβλίου), ΡΒ 

Φύσις (ἡ). ἘῸΝ εἶν 
[ἡ) Φυσικὴ οἷ - Ι. 1: ν Ἰ Ἵ» 
ἐπιστήμη. 

“τ Ὁ... πον 

Κατέστη ἁ πε- 
ρίσκαπτος, ἐ- ( υἷι ) οὐλίοτο ὡἱἷὲ 
πιπόλαιοσς, ἀδέσποτος. 

ἩΗστόχησε {βέλας]. Κ᾽ ΜΗ 

“Ὑπήκουσα, πὰ ἡ “-“ν ἬἍ 
ἐπειθάζγησε, εἰ ξ» ᾿ ει» 

(ἡ) Ὑπακοή, πειθὰρ- ναριοῖ, κοι 
χία, εὐπείθεια. 

(6) Τί 
δάννος, (.3) διῶ, ες Ξ ὺ; ἐν 

Περιῆλβθε, (ὦ γωρ με ΠΙᾺ 
παριε πόλησ" 
σβ, πδριηγήθη, περιῶδεισα. 

Εἶδε κατ' ὄναρ, ̓ (λΡ) ολμν εἰς 
ὡραματίσθῃ. 

Ὑπέφαρε, ὑ- - 
πεβάστασᾳ, ( ϑ.» ) 5. ἱ ΚΙ 
ἄνθεξε, ἠνέχθη, 

κατώρθωσε, ἠδονὴθ “1 ον 
ἠμπόρεσε, ΤῊ ὡς δ] 4 δὼ 
(ἢ) ἀϑῖς ἰκαμάρα), , αὐ. - δὼ 

ὦ. "κανότης, δύναμις -- ως ΖΝ 
᾿Ανθοδέσμη, δέσμη. 

ως 3 ὦ ωκ 
Ἡ ἀἁτομικὴ ἐνέργεια, Ὁ ΕΝ ἰ λμ}} 

ἐμ αήκ ον θην (}.4»γ Δ 3,1}, μασι ἐμακρύνθη, 

ἜΦ᾽ ὅσον. ΜΡ 

(ὁ) Πλημμύυρισμένος, ἐκχει- ἸΞ 
λισμένος, Ἕ 

(ὁ} ̓ Αγνάς͵ μ Ὁ, 
καθαρός, (υὐ ) σοι ἕξ Ἂ 

Μάγειρος (Ὁ), (ὁ) .-: “Ὁ 

Πεινασμένος (ὁ) («.ῥο)ύ»; ο 

᾿ἘΒεβοάπευσα, ζ“ 
ἰάτρει σε, ΘΕ τοῖς ἊΝ 

[ἡ) Θεραπεία, ἰατρεία, αἱ 
ἴασις, ἜΒΌΦΣ 



-υ» 

τύμπανον 5" » ὌΝ 

(τά). 2 ὠ».» τα ἐς 
ῖ "ἢ δὴ“ ἐῶ τύμπανον τοῦ ὧδ Ψ Ἵ ! 

Τυμπανιστὴς (ὁ}. ἐξ 

, 7 Ἴ“ω-Ὡ 

᾿'Ετηγάνισε. 

Σπλὴν (ὁ). μ» ξ δου». εν 

(τὸ) Βρύον (φυτόν). ἘΌΝ 

Ἤλεσα κν, ἄλεσε. ὥστ ὡ»ῳ 

“Ἄλευρον (τό). ὡρ γον 

(ὁ) Μυλωθρός, μυλωνᾷς, οἰ 

ϑρτοδσνς στὰ» τσ] 
ἰδὲ ΔΛύλος, ἄ-- - ἬΤ Προ» ὦ 
λυρόμυλος ἢ 

᾿Ἐπῆλθε, συνέβη. ΕΝ εἴ 

᾿Ενδεκωμίασε, ἐπή- 1.1" 
πὐμοΝΝιΝ πῆ ας 5. εἶ,» 

[ὁ) Ξένος---Τυχαῖ- “5.4. 
ος, ἐξαφνικός͵ ἐπ». εἷς. Ψ 
ἀπρόσπτος, 

( δοφο οὐ μον τις με κῶν 
δόκητον, ἀπρόοπτον, 

[τὸ ᾿Εγκώμιον, ὑπερβολὴ (ἡ). “ »β] 

᾿Ετέρφθη, ηὐφράνθη, 
ἡγαλλίασα. -μεγ ἕῳ » 

᾿Ετραγούδισε τ, - ̓  ἔμ “" 

Ἔτ . δ: 
ὀρανον, τννἢ ρα τον 

δ. (ἡ) Τέρψις, ἀγαλλίασις. 

Ἔν ἐπιφυλακῇ, 

“ὦ Κὰξ-- 

{Φυσικὸς (δ) 

(ὁ) Τυπογράφος, ἐκδότῃς, ε» 

Γραμματό- ᾿ 
σημον (τ6), 2 τ Ρ 
Τυπογραφεῖον {τό᾽, 2... -- 

(ἦ) Τὸ τργραφικὴ 5 
μηχανή. Φ- ὩΣ α ΠΝ ΟΣ 

(ὁ} "Ἔντυπος -- 
ἜΝντυπον (τό). τῆς κελαῖ Φ δ" 

᾿Εφήρμοσε. ὅποι: ΞΡ 
Ἔ κάλυψε -- Ἔκλ . Δ 1 “" Ἐδιπλοσε ἠ ὥρα ὅτ 
Συνεῷ ἄνησα, συνεμορῷ ἤθη. ὡρ 4:0} 

“Ἐκολλήθη, ΕΝ [ :-3 Ρ̓᾿ .1} Ἶ 
ἐκλείσθη, 
ἐδιπλώθη, κϑοον τ 

{τὸ} διινάκιον {πιὰ - ..." “τιν 
το) --- Κάλυμμα, ὄν Α μν ̓ ς ὃτν 

᾿ σκέπασμα. 

(ὁ) Σομφωνος πρὸς τι, ἘΣ ων, ὧν" 

Συμφώνως πρός, «) » 
Δ δῷ ἡ ἃ 

᾿Ακριβὲς ἀντἔγραφον. πνν) 2» 

Στρῶμα (τό). ωμ. ε Ὧ:Ὲ 

Γεωλογία (ἡ. ὡ»»} οῷ» 

(τὸ) Πάτωμα, ὄροφος (6). ἐδ. ιν 
᾿Εφαρμογὴ (ἢ). ὁκ-ἰα 

(ἡ) Συμφωνία, προσαρμογή, {ΑΓ ἴδω. 

[Δ) Περικλείων, περιξ- - Ἵ ᾿ 

Χχῶν, 
’ λ 

“Ἄκρα σιγή. ὅτ φδω 

'"Ἔτυμπάνισε. ἈΡς μὰ ᾿ μ» 



«"» 

ὦ) Κροσσὸς (βράντξα)" ὙΥ “Σ ὅν 
"3. εἦ6 
ΠΡ ΒΕ 

Ἀν» Σὶ 
χϑῖ 

ΕΝ 

(6) Κεντητός, κεντημένος. ΕΝ 

αλλ Ὁ» 
υὐτι 

"ἐν 

'“Εκέντησε (ὄφασμα). 

(δ) Τύπος, συρμός {τὰ} 

σχέδιον, σχῆμα, εἶδος 

Τελευταίου τύπου ἢ 
συρμοῦ, 

Κέντημα (τό}. 

Κεντητὴς [6] 

Σελὶς [ἢ), 

ἄατέστη Κωφ ᾽ς, 
κν. ἐκούφανε, 

(ἡ) Κωφότης κν. κουφα" 

μάρα. 

ἀρθδλμό, ἀπε ϑ 
κλεισεν ὀφθαλμόν. κα οὐ σΡ 

λῆρον δνένν ἡαισ ον 
κμαοσαγᾶκοον γ᾽ 1.3 .ει τι 
(τὸ) “Ακρον, μέρος. εὐἱ ,»] ὁ » 

Ἔκ μέρους, εὐν ὧ 

δ αι» 
᾿Οφθαλμὸς (δ), ὦ 

(ἡ) Ριπὴ (ὀφθαλμοῦ), -“." 
βλέμμα (ματιά). ὥς» » 

Ἔν ριπῇ ὀφθαλμοῦ ΠΡ ΕΝ ὠ 

01 
[8ὁ) Νεωστὶ .Ἀ 

κτηθείς, ὠ"». ιξ:. Ὁ. γι 
κτηθεῖς, τς 

(ἡ) Ταμάοιξ (φυτόν), 

.ἴτἤτ-. ξ. 

(ὁ) Τραγσυδιστής, ἀοιϑς - ἊΝ 

-- [ὼ} Τέρπων. - 

“ἜρριΨΕ -- ᾿Αφήρεσε “τ, “ιν 

(ἀριθμτ.]. τ οι ̓ το» 

Συνδιελέχθη, ὑπέβα- .ν- 

λὲν ἐοωτήσεις, ςοΒ ῤ εοὉ 

ΚἊΝ (ἡ) ᾿Αφαίρεσις (ἀριθμτ,) --- - 

Ρίψιμον {τό}. " κυ» 

ΟΣ (.»ὐ.ε) ξ.» 
Κατάκοιτος (ὁ}. 

Κλινήρης (ὁ). μὔυ Ὁ! Ζ.» 

ς᾽" 
(ὁ} ᾿Αφαιρετέος {(ἀριθμ.}. 

-- Κατάκοιτας (6). 

᾿ 5 0 σ 
(ὁ) ᾿Αφαιρέτης (ἀριθ.) ἘΜ ΣΝ 

- -" ΡΙ 

Συνδιάλεξις, συνδιάσκεψις, 455 ω 

᾿Απέβαλε, ἐξεδίωξα, "ποι τμρν 
ἀπέπεμψε. ΞΟ 

[Κατεδίωξε, 5 ΒΡ Ἷ ΠΕΙΡ 

(ἡ) ᾿Αποβολή, ἀποπομπή, Κα 

ἐκδίωξιο, 5» 

(τὸ Δέμα {ταχυδρο- 
μδίσυ κ,λ.π.Ἶ, 

(τὸ) Καιαδρομικόν, 
καταδιωκτικόν, “7 ἢ. ξ οἷ» 

(ὁ) ᾿Αποβεβλημένος, 
ἐκδιωνγμένος͵ ἐξόρι- 

δ ΜΕ: ᾿ 

δ, μι 9 ΕᾺΡ 

στὸς͵ φυγόδικου. 

(ἡ) ᾿Αλλεπαλληλία, συνέχεια, οἱ μνὶ 

ιὁ) Γενικὸς {κανὼν κ ὰ᾿πι) -- ’.Ἃ 
᾿Αλλεπάλληλος, συνεχής, δυο 

, πη ἃ 
Καταδίωξις [ἦ}, δ ΔΙΡᾺ 

᾿ἩΗκόνισε -- ;ἘἜβλάστησε, αὶ, τ.- 
ἐφύτρωσε, ᾿πία ν Ὃ» 

“- 
“ἢ, 

ΟΝ 5.» 

(ἡ) Σχισμή, σχίσιμον (τό), 

Ὅλοι γενικῶς, 



ω» 

(ἡ). Γεῦσις, οὐσία, 

Δέλεαρ κν. δόλωμα-- Λύμφη 

ἰ(δαμαλίς), μπόλι. 

(τὰ) Φαγητόν, τροφὴ (ἢ). 
(ὁ) ᾿Εμβολιασμός, δαμα- 

λισμύς, 

"Εστιατόριον {τό}. 

(ὁ) ᾿Εστιῶν κν. ὁ ταϊξῶν, “7 

τρέφων (ὁ. ρ-λοῖο 

"Ἔπληξε διὰ ξίφους--- Ἴππος, ν ΤΙ 

᾿Εμαχσίρῶσε, 
ΠΡ, ὑμαρ 

'"Εδυσφήμισε, ἐκακολόγησε, ἜΝ 

προσέβαλε (κῦρος). .3 ὡΡ 

(ἡ) Δυσφήμισις -- Μαχα!: ΝΡ 

ρα. ἂν 

(δ) Γέρων, γηραλέος -- (ὁ) ΟΡ ἸΆ 

Μαχαιρῶώνων. , 

Πανώλης (ἢ). ὑμοὶ μ΄. Ὁ ὀκὼ 
Μονό ᾿ 5.2 5... 

Λονόγραμμα, 6} ῥαλις Δ λὰν 
. -“- 8 ...} 

“Ὅμιλος (ὁ). αἱ 

Ὄχλος (ὁ). οἷ 

ΕΟ 
᾿Επλημμόρισε -- Ὑπερέβη (ὅρια) το 

"τυράννησα. ΝΕ 

(ἡ) Τυραννία -- Πλήμμυρα. ομ» 

(ὁ) Πειρασμός, οἰ τω μῷ 
κακὸν πνεῦμα, τ» ᾿ῥ ζ. Φ 

Ἐσβέσθη ἜΡῚ Ἶ ωῶις ὦ 
κν, ἔσβησε ῶω Ἂ , σῶν 

(φωτιά, φῶς). 
"Ἔσβησε ἰφωτιάν, ἡ εἴ} 

Φῶς). ἐμὰ ὧν 

Σβήσιμον (τό). Δ 

Πυροσβεστικὴ (ἦι, δ, ,,» ἱ ἼΜΕΝ 

--τὐῷἃ -- δι 

Ι 

(ἡ) ᾿Ακρότης, ἐκκεντρικότης ." 1“ 
ὑπερβολή, ωὸρω 

(ὁ) "Εκκεντρικός, ὁ τῶν «5. κὶᾧὯ! 5, } 

ἄκρων, ριζοσπαστικός. κα 

᾿Εσφυροκόπησε, ἐσφυ- «ον, 5717 

ρηλάτησε -- κρουσε ἘῊΡῚ ᾿ δ» 

" ᾿ ἀ ᾿ " ἃ " - .. 

ἩΥΝΝΝ τεστον ος ἰαν ἜΝΝ 

 ᾿ -- (τὰὺ Σφυροκόπημα, κτόπημα, ς 
κροῦσις (ὴ), 

(ὁ) Φορὰ -- (ἢ) Κροϑ’ ΕΟ ΒΗ 

σις, κτόπος. 

παγὶς ἢ ὅνρις ὅσον 
(ὁ) Κρούων ---ΝΌκτερινός ἐπι- ς 

σκέπτης- -Αὐγερῤινὸς (ἅστρ.). εὐ ̓  

Συμφορὰ (ἡ. ὁυὺ»»ιεὍ. 
"ὦ 1} " ᾿ 

(ἡ) ᾿Οδός, δρόμος (ὁ). ὅδ ς ὧν» 

(ἡ) μέθοδος, τρόπας .ἡ Ἐῶ 

(ὁ), σύστημα (τό), ι᾿ 

(αφυρί). 
(ὁ) ΣΦυροκοπημέναος, κτυπητὸς Ἢ ἊΨ 

-. Β -" “»"" Γ -» -" 3 " 

ἐδηλνὴ σαι»: “ὦ 

Κατέστησε ἁπαλόν, ““.", 11’ 

μαλακόν, νωπόν. (Κ σ“» ὦ» 

πός, δρσσερός, φ 

(ἡ) Δροσερότης, μαλακότης. ᾿ κα ὦ 

(τὸ) ᾿Εγκώμιον, ἔπαινος (ὁ), ἰ,.} 

Ξ- ᾿ πι 

'"Ἐνεβολίασε (ἐμπό- : 

λιάσα. --τ - 

(ἢ) Σφθρα δίων, δ» "ὰω 

--- ΠπΠολυσύχναστος (δρόμο). ῳ 

μαλακός, ἀπαλός, 

(ὁ) ᾿Απαλός, μαλακός, νῶν" 

π πὶ αὦ “«Ἁ »" 

'᾿Εγεύθη, ἔφαγα. εκ 4 γκ ον 

ἢ κ᾿ - ἃ 

Ἔθρεψε (ἐτά σε). -- ᾿ ΝΡΕΣ 



ζεῖ --.ΥΥ.-. 
δὰρ 

Γᾧ) Φ - ἀπ π]-“- Ε᾿ Ρ ΜΝ ᾿ ρα. Ὁ 

τὴς “Ὁ ἀτρ ῳἊρ φα «ἢ
 Πυρυσβξστῆς (ὁ). ὀϊφ Ὁ 

Ζητῶν, αἰτῶν. 

(τὸ! Αἴτημα, τω, ΒΕ Εν , 
(ἡ) ἀξίωσις, 
ἀπαίτησις, 

, 
(ὁ} ᾿Απαιτητής, διεκδικῶν. ἊΝ ΡΝ 

(ὁ) Ζητούμενος, " ἫΝ 
ποθητός, «τλθο ͵ ξ Δ 

Κατέστῃ κακός, πο- 

νησός͵ διεφθάρη. 

(ὁ) Κακός, πονηρός, 
διεφθαρμένος, 

εὔλν οἷν 
-Ὁ 

(ἡ) ᾿ξξάλειψις, σβήσιμον (τό), ἘΠ 

ΒΈΝΝ 

᾿Εξήλειψο, ἔσβησε. 

(Ὁ) "Άτλας -- ᾿Ατλάζι {τό), 

(τὸ) Φυλακτήριον 
[(μαγικὴ γραφή). 

᾿Ανέτειλεν (ἥλιος). δι ἐῶν 
᾿Ανέβη, ἀνῆλθε, ἐμ ΐ 3» 

᾿Ανέγνωσα (ἐδιάβασα) εὐ ϑο ἐ δὴν 

"ἀνέτειλε, ἐφάνη, :}ὶ ί Ὁ ἐβλάσπτησε. 
᾿Ενημέρωσε, κατετό- σδι ἢ 

πισα. ὡρ ἐν Ὁ! 

Συνεβουλεύθη -- “15 

᾿Αγεγνώρισεν ἜΝ 8.82. 

ἢ ἐξήτασε (τόπον), 

Γύρις (ἦ). ΜΝ 

(ἡ) ᾿Οψις, ἔποψισ, πρόσω- " “ἃ 

ον (τό}. Ρ 2... 

(ἢ ᾿Ανσῦος, ἀνάβασις, 
ἀνατολὴ ἡλίου, 

(4) Πρσφυλακή, ἐμπροσθοαφυ" 

λακή, πρωτοπορία, ν 

κι ερεῦ 

᾿Εξαχείλισε, πε: 
πληρώθῃ (δοχεῖον). οὖν ἐρῶν 

τῳ 

[ἡ) ᾿Εκχείλισις -᾿ Εξάνθημα (τό) εὰρ 

(ὦ ἀξκχριλισμένος, λυ, μ΄, πὸ 
᾿Ἐπήδησα. κά. (ἂν 

Πήδημα (τό), μὰ 

᾿ΩὩλιγάσταυσε, ολ ΑἽον ΐ ΑΙ 

(ὁ) ᾽Ολίγος, ἀσήμαντος. ς ἀκόϊ. 

Ἤρχισα, ἐπεχείοησε, ΤΗΝ ὅν 

Παρεισέθυσε, ἀρ βαε» οχῖω, μὰ» 

(τὸ) Νήπιον, παιδίον. ΠΠᾺ, “Ξ ΝΠ 

μΡ 
Παρασιτικὸς (ὁ). "μιν 

(ἡ) Παιδικὴ ἡλικία, 1.1,» ΔΈ μὴ» 
“Επλεῦσῃ, ἐπέπαευ- μἂ- εἰ», μὼ 

σε, ἀνεδόύθη. 

(ὁ) Καιρός, κλῖμα ., ΤᾺ 

(τὸ).--Ἐθιμοτυπία ἘΚ “. ω»--ἢ» 
{(ἐκκὰ.), τελετή, ᾿ ᾿ 

ὁργο Ρ 

Παράσιτον (τό). 

᾿Εκρότησε. 

(ἡ) Συλλογὴ - -.» 9 ἫΝ 

(πραγμάτων), εἰ ὶ τς μὴν 76 "-ὦ 

᾿Εζήτησε. «ἡ ει “ ἧς «- 

᾿Εξελιπάρησα, ἐξῃτή:’ σι - 

σατο παρεκάλεσε, ὦ «ἢ 

Ἢξίου, διεξε- Βῳὶ ἔχω (δῶ ὦ ἘΠῚ 

δίκησε, ἀπή- 
τησ8. 

(ἡ) Ζήτησις, αἴτησις, .-΄" μὰ . 

παραγνελίαι, τ ἀπῆν ἡ τᾶν 



μ"» 

Ἐλεύθερος, ἀπελπόθερος. 

(ἡ) ᾿Ελευθερία, ἀπελευθέ- κι ὃ 

ρώσις, γενίκευσις. 9} 

ἰχλ ων, ὄ ΡῪ ἃ 

-ὰ 11 ’ 

(τὸ) Σύστοιχον ἀντι΄,͵. «ἽΝ, 2 “ιν 
κείμενον. ΕΗΒ εἰ γλν 

γγράνθη (ἐμοινσκεύθη)--- “ἢ, “5 12 

"Ἔρρευσε ἐχύθη ζαΐμα) -» ̓ ὡ» 

'Επρόβαλᾳ, ἑἐκύτ- Δ “μων ι “οἱ 

ταῦ, εἴθε, Ν᾿ 

(ἡ) Ψιχάλα, ϑρόσος, Ὁ» ͵α ων 

σαῖς ἐν 

"ΑἈπολύτως. 

"Απόλυτος (δ). 

'Ερείπιον (τό). 

(ὁ) Γιροβάλλων. 
ΝΕ ι2 

(ὁ) Μουσκεμμένος, ὑγρῦὸς-- ιν 
Αἰμόφυρτος. ὦ βλο 

'᾿Επέχρισε,(ἐμ “ΠΝ “ 
πογιάτισε). “συ λδες Ἂ» λον 

(τὰ) "Επίχρισμα, ἐπίχρισις (ἡ). ΜᾺ 

“κι ΄ 

(ἡ Εὐμορφιά, καλλογῇῆ, 5.» 
δ. 

(τὰ) Ἔμμηνα (ἔμμηνος ροῆ). ἘΡΙ 

“Εφιλοδόξῃησε. ὠ -.-» τ 

Φιλόδοξος (ὁ}. -» Ὁ “ - 

Φιλοδοξίᾳ (ἦν. ς᾽" 
δος, ἃ 

(ὁ} Ξκαπός, βλέψις (ἢ). 

Ἔχωσ, ἔθαψε, 5 μὴ ᾿ ἴω ̓ ΛΗ 

ἔπεχωμάτωσᾳ, 
ἂν Ἂ " 

(τὸ) Ράκος, Γκουρέλι), "ὦ ΞΕ ἊΝ σ-Ὁ» 

“Ὡς 
δῶ 

(ἡ) Στάθμη (κτίστου). 

(Δ) Τεθαμμένος, χωμένος. 

-Ὑηλ-. 
1 

ἐὺ 

ον (ὁ Αναβαίνων -- ΩὩροσκόπιον 
μοῖρα, Κώδιον, 

ὩὩ 

(ἡ) Μελέτη, ἀνάγνωσις. ελρὶ 

“μα τῇ ἀναγνῶσει ΧἹ - 
--Αμα τῇ ἐμφανίσει, ζ: Η - 

᾿Αναγνώρισις, ἢ ἐξιχνίασις «ἢ. . ! 
(τόπου ξ.-:} 

ΠῚ "» - ᾿' 

Περιέργειᾳ (ἡ). ὩΣ] «-ὖν- 

σαγωγὴ 6) ΟΣ 
"Ανήφοσος (ὁ]. ζ., : Ἐς 

δὶ Γνώστης, λαβῶν Ξ λ 

Ὧ ἀασων ὡ ὁ 

[ἰτὸ)] Πραοίμιον, ἀπαρχή, 5[- 

. 

᾿Αναγνώστης [ὁ]. ΕΡΝ 

(ἢ) ᾿Ανάγνωσις --οπἰὰν αγνὼ" μ᾿ 

στικὸν (τό. 

᾿Απηλλάγη, ἀπηλδπὺυ- .} κ: 

θερώθῃ. ὅλο ἔ δῶρ 

Ηὐθύμησε, ἐφαιδρὸν- 
θη πρόσωπον). 

- ,ἐ ὅἋ» 

Βὲ [] 

Διεζούχθη, ἐχώρισε. ΓΝ ᾿ Δι» 

᾿Ἀπέλυσε, ἀπήλλαξε, «κα, ἀ, «΄ 
ἀπηλευθέρωσε Γ ὅτ εν 

(τὸ) Κοιλοπόνημα --- (6) “12 

Καθαρός, διαυγής, τας 

᾿Ελευθέριος (ὁ), δῦ δὰ 

“- ὁ 

ἢ οἷν 
“οὐ δι 

Διαζύγιον (τό). φὰ νὰ 

(ἡ) Εὐφοάδεια --- Εὐθυμία αν 

-- ᾿Ελευθεριότης, 
ΘᾺ 

(ἢ) Διεζευγμένη (γυνή). τ ̓̓ δ᾿ 

(ἃ) Φαιδρός, εὔθυμος. 

Εὐφραδὴς (ὁ). 

Πυρσβολισμὸός (ὁ). 



» -σλὰ-. 

(ἡ) Διβξοδικότης, περί: 
φυασις. 

(ἡ) Κιθάρα --ἰδ) Κο- 
χλίας (ἀρῦ. μηχαν. με “ξυκῖ 

Κορι , τ αρονν οὐ] “ὁ, τολὲν 

ὁ) Τά “ἢν κου κ νυ 
μ ακάτος υὐ Ζα --.-» 
᾿Εβόμβησε, ἐν ,11. ,.». 5.1 
βόϊσε, ἤχησε, ΠΥ ἘΒΡῚ ε ὧν 

(τὸ) Σῶμα --ἰ(ἡ) Δέσμη ",." ᾽ 
(καλάμων). Τόνας, ἀμ χα ὉΡ 

ὁ Φημισμένος (ξακουστὸς) τα 
᾿Ηχῶν, βοΐζων. 

(ὁ) Βόμβος, βόϊομα (τό. μα» 
᾿ξηγνίσθη, ἐϊκαθα: »" Ἰ, 
βίασβη, σιν ᾿ "ἦν 

᾿Εξήγνισε, ἐκαθάρισε, Ξ. - 
ἀπελύμανε, σι ᾿ σ 

(ὁ) ᾿Εξαγνισμός, (51 97 
κάθαρσις. ὃ ΠΕΣ σε 

(ἦ) ̓ Απολύμανσις, ἀποστείρω- 
σις, ἀντισηψία -Ἐξαγνισμός 

Καθαρτήριον {τό]. 

(δ) Ιξζαθαρτικός, ἀπολυ: “ἢ 
μαντικός, 

(δὲ) Παχύς, χονδρός, τ " τ " 

᾿Εμαγείρευσε, Ἄ εἰ 
ἔψησα (φαγητὸν) ᾿" ἫΡ ̓ γ΄ ̓ 

τ »Ν 

(τὸ) ΜΙ αγείρευμα, ψήσιμον, -»» 
.Ἐ 

(ὁ) Πλίνθος (τοῦβλο). ο» 

ῳ 6 ζῳ “Ἅ» 

(ἢ) Μακαριότης, εὐλογία. ὁ.» 

ΓΙ Χά Γι} « κρμξλασησε ὐρω  ἐρ ες» 
τρϑ αὶ 

᾿Εμακάρισε, 

Περιεπλανήθη., 

ωὉ 

(ἡ) Κρύπτη (διὰ τὰ “πον παν 

σιτηρὰ καὶ τρόφιμα) σ'ωω ζ". μι ]οὶ 

Ἐξήλειψε, ἀπή- πος ΚΑ 
Ἄξμμε, 

(ἡ) ᾿Εξάλειψις, ἀ ᾿ “κυ 

πάλδιμις. οὐ αο ὑμὶν 

᾿Επωφθαλμίασε, κα- 
τέστη ἄπληστος - 
᾿'Εποδίωξε. 
Κατέστησεν ἄπλη- 
στὸν --- Εδελέασε, 

ὀρ ἐν 

ον 
ἐΡ 

(ἡ) ᾿Επιδίωξις, βλέψις. εα 

᾿Ἐξεχείλισε, κατέκλυσα. ΜΝ ̓ 2 

(ἡ) Βαρεῖα συμφηρά, εἶν 

(ἡ) ᾿Απληστία, πλονβξία. 

(ὁ) "Άπληστος, πλεονέκτης, 

κακοδαιμονίαι. 

Καθησύχασσ, . 
ἔθεσεν εἰς οἴ, σοῖς ..Ρ» 
ἀσφάλειαν. 

Καθησύχασε, »Ξπορ, ὦ, 1 5. 
ἡσύχασε. ὧν κα ̓ Οἷς Πρὶ 

Εἶχε ἐμπιστοσύνην, 
πίστιν εἴς τινα. Ἐ ὌΨΕΝ 

᾿Αοφά' “Π ν" 5 π τ ἦ “.- μ᾿ -" 

λεια ὁξ τ οἰ 

(ζωῆς), ἡσυχία (πνεύματος). 
ἢ τὴ » 

(ὁ) ᾿Ασφαλής, ἥσυγος. 

᾿Επλημμὸ- “ 4 - 
ρίσε, ἐξε. --φὭ οκ δι με. 
χαίλισε. " 

(ἡ Πρόσχωσις, ἰλύς. «οτατὰρ 

Παρέμεινε, ΒΞ» μεν 

διέμεινε, " «τ ἐς οὰ» 
Ὑπερέβαλε, ἐμε- ΝΣ “ὦ ἢ 
γαλοποίησα. --Δ}ο ᾿ ἜΒΒΕΝ 

᾿ ΝΕ - ᾿ μ᾿ {τὸ} Σχοινίον τέ αὐ δῖ νι 

νῶν (ἄκρον μυῶν). 



Ἔγνώῶρισέ τι καλῶσ, ΝΞ ΙΕ 

ἧτο γνώστης τινός, τ «ἀ 5} 
ὁ μ᾽ 

ὧν μ᾽ 

δ, 

(ἡ) Σχεῦία --- Περιπολία. 

Κατακλυσμὸς (δὴ 

(ἡ) Περιήγησις -- Περιπολία 
-- Γῦρος (6). 

(ὁ) Περιηγητῆς, πλανόδι ος, οὐ» 

Περιεκύκλωσε, Ἴω, 
πθριέζωσεα. ὅι ἡ «5.}». 

᾿Ὑπέφερε, ἠνέχθη, ἘΡΤ ἊΝ «δ 

Δὲν ὑποφέρεται, ἀνυπόφορος, ὁ ας Ν 

(ἡ) Δύναμις, ΠΡΙΝ 

ἱκανότης, ἄντο- 15}}}» τ 5.,6.} 

χή, ἀνοχή. , 

[ἰτὸ)] Περιλαίμιαν, 1." .- 

περιδέραιον. ἘΝῚ Ἐπ- » 

Περικύκλωσις (ἢ). ἄν 
ΜΝ 

(6) ᾿Ανεκτός, ὑποφρπρτός. ιϑ 
ὦ πὶ 4 

Περεκυκλωμένος (ὁ). ῳ 

" ἑ 5 πι ἢ -ιισ“' 

τὰ ἐμήκυ: Δοῖ» οὐ βου δὼ» 
γε, παρέτεινε, προκξέτεινε. 

"“Ἐπεμήκυνε, ἐμάκρυνε. ἐπ ὦ» 

ἀρ 3 εὐ 

Μῆκος (τό). Ὃν» 

ἰτὸ) Γεωγραφικὸν μῆκος. ιἰ οἷον ἰω.»- 

ΩΝ, 
Διεν 

σὺ» 
δ μ» 

Ἠῤθαδίασε. 

Κατὰ μῆκος, 

ἱλακρὸς (δ). 

Μακροπρόθεσμος (ὁ). 

Ιλακοόθυμος (ὁ). 

τι δ» 

[τὸ Τίναγμα -- Κατγχ- Ν Ι 

στροφὴ (ἡ). 2 

(τὸ) "Ὅρος (ὑψηλόν), οἱ μι». Ἐλ 

αἰθέρας) ας τος ἐδαο εχ} 

ἀρροσταυ μή κ, σ θα, τ οὔκω 

᾿Εξειλίχθη. οὐδε ς οδν 

αν ρ Δσοῖις λ 
"Ὅρος (τό), “ 

Πεζεδρόμιον {τό}. μ 

᾿Εξέλιξις (ἢ). ΒΡ 

'Εὐστόλισε, ον» Κρ ζ ΜῊΝ 

ον ὩΣ “»» ζ οὐδ 

Εὐνούχισε, ΕΝ ς οὐ ΚΡ 

Εὐνοῦχος (ὁ), "ΡΡ 

ὠὩϑονι». 
᾿ΗὈυνήθη, ἡμπό! Ι «δ σι «εἴα 

ῥέσε, 
θ ΒΜ ιν 4- 

ἌΝ δ 2 Ὁ. ὧν 2 ξ.» 
κους, εὐπειθῆ. 

"πέτρειψα, 

Οἰκειοθελῶς, ἑκουσίως, τὼ 

(ὁ) Δύναμις, δυνατότης. ἂρ ἕω τω} 

(ἡ ᾿ΕΒθελουσία κατάταξις, δὴ κς 

αὐθδόρμητος πρᾶξις. ξ. ΓΕ" 

᾿Εθελοντὴς (ὁ), 
“ΒΒ Ῥ 

Δυνατόν, κατορθωτόν, εξ 

ἜΧΟΝ ΤΟΥ Περιεγύρε: 
σέ τινα. 



“» οὐ μ 

᾿Επέταξε οἷ, απο ἦν ΜΝ 

(ἔθεσαν 
εἰς πτῆσιν), 

᾿Απαισιοδόξησε, ἦτο τι... 5,1« 
δεισιδαίμων, προλῖρ ἁκὰ Ἐπ᾿ 
πτικώσ, 

᾿Εσκορπί- ι πα σπρωρ υμνς 
σθῃ, δ18- ων σὰ “Δ 

σκυορπίσθη. 

Πτῆσις --- ᾿Ἀεροπορία. οἰ 

[ἃ}) Κακὸς οἴωνός, κακό μων Ἵ; 
σημδῖον. “- 

᾿Αεροπόρος (ὁ. ΠΌΝΗ 

᾿Άερο πλάγον (τό). δ. 5.1} 

[ἡ) Δεισιδαιμονία, πρόληψις λαμ 
ἀπαισιοδοξία, ΩΝ 

᾿Αεροδρόμιον (τά). (σῇ ἡἰος 'ξ ΠΡ 

(ὁ} δεισιδαίμων, προλῃπτὶι- πὶ ἢ 
κῶς, ἀπαισιόδοξας, κα ϑ 

(ἢ) ᾿Απερισκεψία, ἐπιπο' απ 

λαιότης. οὐρα 

ἰτὸ) Φάντασμα, εὐ ἢ ν δὲν 
βρυκόλακας, ἘΝῚ απ ἜΓΙΝ 

᾿Εσουβάδισε «--- Ἔι,πιλ͵ ὧς 
ἑλάσπωσ. ὑκία, ΒΡ 

(ὁ) Πηλός, λάσπη (ἡ). ΟΝ 

400 -Ξ Ε ( ΒΗ] ) 

Ἔλαφος (ἡ). ἀδονς τ 

[ατέστῃη εὐγενής, εὐ εἰμ" ἰ δ» 

.ΌῸ .,δΆᾺ..- 

(ἡ) Εὐνένεια, χάρις, μὲ.» 

(ὁ) Φάκελλους -ὰῷὟὯο . 1 ΝΡ 
Περίστασις .κιἧ). εὖ.» ἐα ι.,3 ..» 

δ) ᾿Ισχυρός; ὀ : (ὁ) ᾿Ισχυρός; κρατερός εἰ Ψ Ν 
κραταιός, ἱκανός, 

(ἠὴ Μήκυνσις, παρά: ᾿ μι, ΓΑΕ 
τασις. 

ὦ πε 1 
(ὁ) ἐκτενής͵ ἐκταταμένος, εἶ γα 

.»" 
(8) ᾿Επιμήκης. ΡΟΝ 
(ὁ) Προμήκης ποα}, ὦ 
μυθλάς. μος δ[ εν ἢ 

᾿Εδίπλωσε, ἐτόλιξε ὉΠ ωμ» 
περιβτόλιξε, 5. »͵ὶ ἐς 

᾿Επείνα πε. (ς΄ μοὶ» (ς μὰ" ἰς ΠΗ 

Συνεσπειρῴώθη, “ π- ΝῊΡ 
(ἐκοιιλσυριά θη), ΤῸ ἘΠ ̓ «2 -ὦ 

Πεῖνα (ἡ). ιᾧ ΝΡ 

(ἡ) Συνοίδησις, πρόθεσις, λ, ΜΗ 

(ἡ) Δίπλωσις, {τὸ} τύλιγμα, δι ν 
περιτύλινμα. Μ" 

(ὁ) Συνημμένος, . δ τ Δὲ 

ἐσώκλειστος. ἰδ φΡ. ΝΡ 

Διπλωμένος (Ὁ). ᾿ς μλακ 

Σουγιᾶς (ὁ). δ 16.2.5. 
᾿Αρωμάτισθε, “ δι π Ἐς μ 

κ ἔθεσεν ἄρωμα πὸ τ τς 

[Κατοπράῦνα, καθησύ- δ. ᾿ ω 1“ 
χασε, ἐξησφάλισέ τινα ᾿ οι -ῈΡ 

ν: 

Ἐΐ 

(τὸ} Ἅγιον μύρον. ω» ΑΕ} -»ἡοὴ 

Μοσχοκάρυον {τό]. -ἷα] Ν ᾿ ἡ 

{τὸ} “᾿Αρῶμα, μύρον. οἱ ; εἰς 

ΨΦ Ἀρὺν 
(6) Καλός, ἀγαθός, χρηστός, ἐ--- 

τὰ μα 

Ξ ἀπ --ἰ 
(ἡ) Καλωσώνη, ἀγαθότης, ἜΕΥ 1... 

᾿ ᾿ 3: “- ’ ᾿ ἘΠῚ 

Ἀπώλεος, ἔχασε. πὶ ᾿ σφ 



Ὁ 

Σκότος {τό}, οἰὖν ξ ΩΣ Ἢ 

ταῦ» ν᾽ (ἡ) Διαμαρτυρία, 

παράπονον. 

Σκοτεινὸς (ὁ). 

᾿Ηδικημένος (δ). 

᾿Εδίψασα. αν 4 ἐ» ε ὡ» " 

ἘΞ .,.- 

Δίψα (ἠ), 5: 

Διψασμέ- . 

νος, ὲ ἐ είν. ῴμ. ἜΒΑ 

(τὸ] Ποτισμένον {φυ- 

τὸν ὑπὸ βροχῆς". 

'Ενόμισε --- -Ὑπωψιά: 
σθη (εἶχεν ὑπονοίας), 

[ἰτὸ) Νομίξζειν. --- 

Γνώμη (ἢ). 
(ἡ) Ὑπόνοια, 
ὑπονψίος. 

ἐρδλωρι 
ἘΌΝ 

οι ὦ 

ἀκ ΡΣ 
ἫΝ 

Καχύπσοπτος (ὁ]. 

(ὁ) “Ὑποόπτος, ὑποπτευό- 
μενος, 

᾿Εφάνη, ἐφανερώθῃ. 

Ὑπερίσχυσε. ἂρ τ 

᾿Ωπισθογράφησε (ἐπ πω" τ. 

ταγὴν Κα π)}.ὄ " σῷ 

. πη. 
Ἐβοήθησε. »ἴ ρον 
Ἐφανέρωσε, ἐξε- τι πο] 
δήλωσε. εὐ σεν 

᾿Απεστήθισεα 
(μάθημα!. "83. ᾿ υὐὰποὶ 

᾿Εβοήθησεν (ὁ εἷς τὸν ἐπα ἢ ἐδ Σ 

ἄλλον) --- Ἔκαμε εἴς ,»᾿ 

διαδήλωσιν -- Προσεποιήθη. 

πλάτη (ἡ. ὁἱερϑυν. εοῶῷ 

«ΤΥ, 

ΕΟ 

ὉΡ 

᾿Επίρρημα χρονικὸν 
καὶ τοπικὸν {γρμτ.} δα ὑδε ὁ 1 

(δ) Εὖγε 
γῆς, χαρι- ΠΠΊΒΟΥ͂ Ρι 

κὰ Κ 

τωμένος, 

᾿Δνεχώρησε, ἐταξίδευσε. ὑπ δτι ὑαν 
. α,.: 

(ἡ) ᾿Αναχώρησις, ταξίδι (τό). ὠνῷ 

Φορεῖον (ἐπὶ 
καμήλου). “ον Ε ονρις τ 

9: Εν οι 'Ενίκησε, ἔθρι 
ἀμβευσα. “ὩΠ 

(ἡ) Νίκη, θρίαμβος (ὁ), ΜΡ 

(ὁ) “Ονυξ (νύχι). ἀχὶ ξ. μὰ 

βαυτήκοτον κπλέν ΑΝ 
Χηλή (ἡ). υὐλρὶις 

᾿Ἑξηκολούβησρ, συνέχισε. ἘΝ ες 

“ῃ ι ῶΣ . ὧν Ἔσκίασα. 

Σκιά (ἢ). ΟΡ. “Φ ἵν» 

“Ὑπὸ τὴν σκέπην τινός. ὧν 

Σκιαρός (ὁ). “γλρ, ὦ» 

(ἡ) Σκέπη, {τἐντα). ν΄. ε Ὧν 

(τὸ) ᾿Αλεξήλιον 

(ὀμπρέλλαλ ΄ 

Ἠδικησε. Δ ̓ Ἂ» 

"Εσκοτείνισισε, ΓΟ Ρ ̓ ἐν 

Ἠδικήβη ἘΝ, (8. 

κΆδικος (ὁ). 



οὐτ-.-. 

, 
"Εμίσησε. ( ΜΡ. (κοΐ εμροίο 

Με 

[τὸ Αἴσχος, ὄνειδ:ς, ( ,ῷ ) ΒΡ 

.- 5 Γ 

Γυμνὸς [6]. (5.5) δ᾽ κα: . εν 

᾿Αντέτεινε, . ᾿ ᾿. « 

ἀντέδοασε ( δυ" ) δύ ων 
ἀντεπολιτεύθη 

᾿Εμάλωσε, Π ΠΝ οὐ ἧς 

συνεπλάκη ( .Ξ )3 . ωὡ 

Δάνειον (τό). [5 )4 τ ρ 

Εἶχεν ἀνάγκην τινός, », ΝΕ 
ἐχρειάσθη τι. Ι 5) "δ ἐ “ἢ 

᾿άρίτολος 

ἐν με περιπὸῶ- 
λίαν κατὰ τὴν (υ 5 )υ» τοὶ 
νύκτα, περιῆλθε (νύκταν), 

Ἔζησε (υδπ)υ λα εοδὲ 
Συνανεστράφη, ( γὰρ ) ΚΑ οἷο 

Παρήκοοσς, ἀπδι- ΦὋῸὋῸ - 
θής, στασιαστής. (2) .55 “ον 
Πρωτεὺ- .“ 
συσαῖ (,2).ο᾽»". ει 

᾿Αηδίασε ὦ, - Ὁ ς΄ κἀν ς 
πεστρ άφη, {-0) -Ἂ “είν ὙΠ 

Καθυστέρησε ἤογο- , - κυ  μ 

πόρησε ἩΕκώλυσε ( 2») ἘΣ αἱ ἐδ 
3 ᾿ς 

(ὁ) ᾿Απειθής, παρήκοος. { 25) ὯΝ 

᾿Ετιμῶώρησα, {--Ὁ) ΜΌΝ ἐδ 

Συνατἤῆρησα - 
(οἰκογένεια), ( μ» ) ιἱ »" μἷς 

ψηλὸς (ὁ), (.Δ9) ἐῶ 
᾿Ενοσήλευσε, λ- 
ἐθεράπευσε, ( εὶς ) 3" ᾿ ἐς 

᾿Εκολύμβησε. ( Ὁ“ ) ρπ' εἰς 

Μλεστμ- 

βρία(ἡ). 
[ὁ) Φανερός, καταφανής, , 
ἐναργής, σαφής, Ὁ 

Φαινόμενον (τό) οδ᾽ ἡ τ ϑαῦ 

Ἢ ματα ρολογία ς 51. αἱ ἦα} 
ΠΝ 
ον 

ἌΣ 
κὰ 

ἜΤΙ ΠῚ .ς) ΜΝ 

Φαινομενικὸς (δ). 

[ἡ ᾿Εμφάνισις, φανέρωσις, 

(ὁ} Βοηθός, ὑπαστηρικτῆς, 

(ἡ) Φανέρωσις, ἐκδήλωσις, 

(ἡ) ᾿Αλληλοβοήθεια --- 
᾿Επιτήδευσις. 

ἃ Ὀπτοδάνγοαα ςς ομῦ 
Ος δα νος »ς. ξ ΒΕ 

(ἢ ἀφαηκώσις τὺ αἶα, Σ΄ αὔας 

25. 

70 -- ὃ (ὑν»}} 

(μ.) ἢ Οἰκογένδια (ἡ). 

Κατήσχυνε, ἐξηῦ - 
τέλισε ᾿Επέκρινθ ( - ) πὰ ν - 

᾿Αλαζὼν (ὁ). (.- ) 

Διεφθάρηγκα:, . ογ Ἷμ ωιαρία 
τεστράφη, (.} δός ιφο 

(ς-: )} εὺ 
("5 5 εἷς 

δος 

᾿Ελεφαντόδους (ὁ)}. 

᾿Επέστρεῴψε, 
ἐπανῆλθε. 

(ἡ) Συνήθεβια, ἔθιμον (τό), 



ὧμ -ὐγς.. μι 

Ματαίως, ἄνα φελῶς, ἐπὶ 
ματαίῳ {στὰ χαμένα). τ 

᾿Ελάτρβυσε, πρόσᾳ- . -Ξ-- 

κύνησα. αὶ (Ἄρῳ-Ὁ 

σοπέθδωσε . ἅ “ρος - 

(δρόμον). ὦ τοὶ ̓ρκςαὰ ..Δ..ο 

'νπεδούλωσε, ἐξην- 
δραπόδισα, “κί ᾿ αὐ ου 

"Αφωσιῶώθη (Θεῷ), 
ἀφιερώθη. Ἵ ἴα : δι 

(ὁ) Δοῦλος, 
σκλάβος, 

(τὸ) ᾿Ηλιοτρόπιον 

ἰφυτὸν) κν. ἥλιας. 

--- 

ἰρ Δκῶρ ξ πϑὸ 

σα ἐξ 

Λατρεία (ἡ} δος 

ἂν Λάτρης (ὁ). δ 
ὦ ᾿ 

(ἡ) Δουλεία, σκλαβιά, ὦ δ μα 

(ὁ) ᾿Εξανδραποδισμός, 40" 
ὑποδούλωσις (ἡ}, ον] 

᾿ : - ως; (8) ᾿Ασκητισμός, ἀφ. ῤ 

σίωσις (ἡ). 

(ἡ ᾿εξομάλυνσις, ἰσοπέδωσις. 

Ναὸς {ὁ}. μ ἰω. ξ τ 

(ὁ. "Ὁμαλόνς, ἰσοπεδωμένος τ 

(δρόμος). 
(δ) Λατρευόμεανος, ἫΝ 
προασκυνούμανοσ, 

διέβη, διέσχισε, διῆλ: π,, σσ 

θ8 -- ᾿Απέθανα. ᾽ν 

᾿Εξέφρασε, ἐξέφερε, ΒΩ 5] ὑ -Θ 

Παρεδειγματίσθη -ἈΣατο ει 

: } α 

(ἡ) Διάβασις, διέλευσις, ὁ »͵Ὸ 9 .-Ὁὦ» 

Δάκρυον (τό). ὃ λο 

Παράαδειγματι- 
σμὸς (ὁ), “Κο Ὁ 5 5 

"Ἔτος (τό). εἰ» οἱ . ες 

᾿ τὶ 

(} 
ῥΑβτεχβιρίσθη -- ᾿ν. 
Συνηλλάγημετά ( ω; πο μι 
τινὸς (ἐμπόρ.). 

ἜΦΥ : ἜΝ - ἈΛΙΟΩΝ (ὁ κ γὺ εἴς 

“Ὑπέστη, ὑπέφερε. ( Ὁ} συ ᾿ ὁ 

ἰδὲ δημόσιος, κοινός. 

'Ὑποσχέθῃη -- - 
δι νεμάχησε, ( ̓Ω ) Δ ἐν ελαὶς 

συναβλήθη μετά τινος. 

Πά - 

ὦ. (ρ)ολικις Ξκρᾶν 
. 

Αὐτοκράτωρ (ὁ. λοις ὑὸν 

(ἡ) Ἐρυσίβη, ἀσθέ- - τ 
να οταν) ( 5“ Ξ ) ως 

᾿Εβοήθησε, . : Ὁ 

συνέτρεξα. ! υ ,5 ) ἘΠῚ ἀν 

Εἴδεν [ἰδίοις ες τἀ ὅ νοις 

ὄμμασι), [ προ } οἱ ω ὑς 

ἬἭτοιϊμασα, προητοί- τον ἦτ τ 
μασέ. 
Δὲν ἐνδιεφέρθη, δὲν ἔδωσε 2 ω 
σημασίαν, ᾿ 

᾿Εκινητοποίησε. ; 

[τὸ) Βάρος, φορτίον ἰ ςἾ " 

φάρτος (ὃ). “Ε 

᾿Ανατολικὸν ἔνδυμα, ἜΑ 

τήβεννος [ἢ} δὰ 

Κινητοποίησις (ἢ), “ὼΣ 

'"Ερρόφησε (δδωρ), ὁ )ς, 5. “ 

κατέπιε, ὑτοτὰ δ Ὲ 

δ ; 

Χείμαρρος (ὁ). οἷος 

"Ἔπαιξε, ἠστειεύθη. «στὸ Ὁ ἰϑκτο 

εν 

Παιχνίθϑι. 
ἀκζορ 



ἐὲ οττο-. δ). 

-" Α ἃ .» Μ - Ἁ 

᾿Εκινητοποίησε. ΔΑ ρῶς 

Εμέμφθη, “- ἘΠ : ἐν ““ 

ἔψεξα,, 

Δὲν ἐπάτησα -«1Ὁ. 1} 5’ 
τὸ κατώφλιον ὧδ τ πνκλ σ 

(ἡ) Μομφή, τω, ιεἶϑ Ἄ οἷς 
ἐπίκρισις. “τ 

Κατώφλιον (τό). μισρι εἶς 

᾿Ἡνώχλησπε “ἢ “ ᾿, 
(ἐσκότι πε]. 

Ἡτοιμάσθη, προητο- 45. .ἅ 

Ἕτοιμος (ὁ). ἀδ 
(ἡ. Καταγωγή, γενεὰ {γανιά). δα 

(ἡ) Βία, σφοδρότην, “ὦ α 

τυραννία, μὰ 

Κατέστη παλαιός, .ἀεὶ  .1- 
(ἐπάληωσε). Ἐπ σος 

᾿Απηλευθερώθη, ὅλ { ΩΡ 

᾿Απηλευθέρωσε, δ: ι πρὶ 

] ΓΡῚ με ᾿ 

(ἡ) ᾿Αρχαιότης, παλαιότης. οἡρ 

᾿Ἃ πελευθέ- “ΞΘ πὸ τἀν 
ρῶσις (ἡ), τ ρ, ἀἰκςς ι."-- 

Ὦμος (6) ΤΆΣ Φς 
Παλαιός, .5 --" 
ἀρχαῖος, ὅτε (ὅδε «ξλῷ 

᾿Απελεύθερος (Δ), ἘΡΌΘΡΣ ᾿᾿ ὅδ 

᾿Ὰ Γ , ; “ -" 

(ὁ) Μοχλός, λαστός. Μἶἥ}ὲ . ς 

᾿Αχθοφόρος (6, ὅδϊτο. εἰς 

Ἕβράδυνε, ἐρὺ ἐε, δ: ξ κϑ 

σήκωσε, μετέφερα, 

(ἡ) Φράσις, πρότασις. 

(ἡ) Διάβασις, πέρα- , 

σμα (τό) 

[τὸ ΓἌΆρωμα, μόρον, Ἀ-ῷᾷ 

»'ἷ- 

μα 

(ὁ) Διαβάτης, περαστικός. 

[ὁ} ᾿δοιπόρος, δια- 
βάτης, ταξιδιώτης 

(ἡ) Ὑπόληψις σέβας (τό). “ἱ.:} 

“Ἔκφρασις [ἡ]. Βνν, 

ΔἸ Πόρος τότος ὑυῦ ς κα 
(τ Πορϑμεῖον (έμβος, 60 «ας 
"᾿Εκφραστικὸς (ῤ). Ἴφν αἱ 9 ΕΥΦῚ 

Εῤυπόληκπτος (ὁ). κξκ 

Συνωφρυώθῃ, " 5.» “- 
ἐσκυθρῶπασε ὧι πὴ" ω-: -Ξ 

(ὁ) Σύνοφηιυς, σκυ- “ 
θρωπός. ω.-Ἐ2 οἱ 

(ἡ) Συνοφρύωσις͵ ὯΝ , 
σκυθρωπότης. ΒΒ ευ ἢ Ὁ ἐδ αν 

(ἡ) Σύμπτωσις, πρᾶ- “1. ’ 
ξις τυχαία. ὑἰ. 3») «ὦ... 
ΓΙροσεκολλήθη, ὌΝ - τ 

Εὐωδίασε, 
ἐμύρισε, ΒΚΤ] 560} ὅτε 
ἐπληρώθη εὐωδίας (τόπος). 

(ὁ) Εὐώδης, μυρωδᾶτος. ρα ὧς 

(ὁ) Τόπος φαντασμάτων, "Ἐπ ὺ- 

δαιμονίων, 

[ὁ) ᾿Ιδιοφυής, μεγαλοφυής, ". “9 “ 
εὐφυής, Ἵ ΤΡ στα 

(ἡ) ᾿Ιδιόφυΐα, μεγαλοφυΐα, - 5 “ 
εὐφυΐα, ᾿ Βωντέ 

᾿Α Ἰλλισέ - ὃ πεφύλλισέ τις (δέν γι - 
ὅρον} κν,ἐμάϑησε. 



ἡ 

--"ν» 

᾿Εξέπληξε, “Ἶ ὩΣ, ΄ 

ἐθάμβωσε. «τς τς -«Ξ 
5... “- ἃ 

Ἤρεσέε τινί τι, «νὰ .Ἐ 

,ΨῸ 86 ᾿ 

Φαντασισπληξία (ἦ). ---Ξ 

Θαυμσα- " δ “π΄ πὰ 

σμὸὲς (ὁ}, οἷξ}» ὑπ 1. -»͵ξ 

ϑορέρος. ΤΑ ταΑΝ βιέργως. 
(6) Θαυμάσιος, παρά. κ1ς΄ "3 
ξανος, περίαργος τς τὰ’ 

ταῖς 
Θαῦμα {τό}, 

{τὸ Θαυμαστι- (}) ᾿ “ “ἢ 2 

.. 
κὁν {1}. 

Θαυμαστῆς (ὁ). - Ὡπξοπ 

(ὁ) Φαντασιόπλη- 5 

κτος (φαντασμένος “ 

᾿Εκραύγασε, ἀνεφῶνσ ὁ 

νησᾷ, ἘΕ ὅτ 
ἀνεσήκω- - Διήγειρε ἢ ἀνεσήκω Ι, ἘΞ: 

σε σκάνην (ἄνεμος, 

ἂν Ὁ, κα 
ΠΟΥ ΚῊΝ ὩΡΕ ΔΝ ὡ» ξ- πῆι! --Ἔ 

ἀπνοῦ 

(ἢ) Κραυγὴή, κατα- - αὶ « 

κραυγή, 9: -- 
“ς,} 

᾿μελέττα (ἢ), 45 

(ὁ} Κονιορτός, {σκό- ΜΕ 
νὴ} --Καπνὸς (ὁ) ὑεξ, τ 

αὖ .«... 

(ἡ) Πρσεξοχή, ἐξοχή. 

(ὁ) όμβος, ὄζος 

(ὁ) ἐκραλόδασμος (γυναι: “ 
κὸς} κν. τσεμπέρι. “-»" - 

(ἡ} Τραχύτης, θρασύτη, «τ "ξ΄ 

ἰγορωχία, ἀλαξονεία. 4.5". 

'Ενήργησεν ἀπανϑρῶ- 
“πὰ ων 

πώς, ἀγερώχως, ᾿ μοῦ κε 

“Ἂ- 
ς ΞΟ (ἾΞ . ε)1:Ξ 

-- Κλ... ἐ 

Ἔβράδυάσε, "5. κῃ. 

ἐσκοτείνι σε. χὰ ἷ, κ΄: κ 

[τὸ} Σ κότος, σκο- “-ὰν ἡ». 

τεινιὰ (ἢ). ἌΡ, να 
ΦῸΞΑ., "2 

Σκοότει νὸς (ὁ) κ" 4 (Δ 

Παρεφρόνησε, πα- λον 

ραλογίσθῃ “μα ὦ " 
(ἡ) Παραφροσόνῃη, : 
εὐήθεια. ΚΌΣν, αὐ) ἄξε 

(ὁ) Παράφρων, πα- 4 - ᾿ δος" 
ράλογος, δόήθης. 

Ἤλαξο- Ἃ.} Ὁ Ρ . κι 1." ᾿, 

νβύθη, φῦ, κα εἰος ἐρν 

κατέστη προπβτῆς, ἐπηρμένος. 

[(ἡ} ̓ Αλαζονεία, παρ" Φ ἐλι 

σις, οἴησις. (6.5.2 Ὁ 
(δὲ) ᾿Αλαξών, οἴημα- . 
τίας, ἐπηρμένος. οἶτον “ ΩΝ 

3. ἡ ωῷ Ἢ 

Σ᾽ κῶρος (ὁ) ὄν ’ῳιρο. ς.-- 

(ὁ) Σκωλπκόβρῳτος, ὌΣΡΘΙ Ὶ 

Προσέκοιθε (ἐσκόντα- ᾿. ἡ. “ 

5} παρεπάτησε, Ν᾿ πυσσυσα οσ Ξ 

"Ανακάλυψε, πὖρε, ἐξεῦρα, ἰἐρκπρ 

Πιαρενέβαλξ ,“ἽὉὉ ..}, ἅ: 
πρόσκομμα. - “κα  ρ 

᾿Ωδήγησα, ἐχειρα- ΟΝ; 
γώ γησᾳ, ὠσ» 

ἰτὰ) ΠΙαραπάτημα, πρό- : ᾿,.“ 

ὄκομμα, σκάνδαλον, 

(ἡ) Πέτρα τοῦ σκαν. - ὁπ 

δάλου. .“-Ρρ 5 
 .} 

(ἡ) Εὔρεσις, ἐξεύρεσις. ὧρ Βχ 

(τὸὺ Χῶμα, σκόνη (ἡ). στ, 

ἀέτραθέ, ταρν μὐγ οἴ. ῥθι 
᾿..- 5 ΤΕ ΝΝ 

ὌΝ ΘΝ Γ' .--5... «τα ἐ ἘΝ: 

᾿Εθαύμασε, ἠπόρῃσε, παρεξενεύθη. 



«ὦὦ --ΥΥ -- 

(ὁ) Τροχός, 
ἰρόδα}. ΠῚ ΚΕ . ξ ΖΔΕ 

(ὁ) ᾿Ἐπείγων, γοργός, γρήγορος, εἶδ- 
5 .-. 

Ἔδοκιίμασὲ τι. δὉ ε ΟῚ κε 

᾿Επείγων (ὁ). 

"Εστιξε(γράμ- 
μα, γραπτόν). κυ οί ἐέ 

Κατέστη ἀσαφὴ ᾿ ατέστῃ ράξι βοὴ 

ΟΙ Πέρσαι, ῊΞ 

Ἢ Περσία. το δ 

(ὁ) Ξένος, ἀλλο- 
δαπὸς. εἰΕἿ. πα εΣ. , Ὡ 

11. Ἐ 

᾿Αλλοδαπός, ξένος --- πὸ Ομ" 
"Ἄλογο (ζϑον), ὩΞ. ὅ.. Ἐ Ϊ 
᾿Ασαφὴς (λόγου) -- 
Λεξικὼν (τά). 

᾿Εζύμωσε, ὁπεξο] οὐκ ! ΟΞ 

(τὸ) Περίνεον - ΜΡ οὐκ ξ ΠΞ 

(ἡ) ᾿Ασάφεια, σκοτεινότης. 

-"᾿ .  κΑ 

ἰἀάνατ,}, 

Ζόμη (ἡ). ὡῦκ 

Σκάφη (ἡ). τ. ξύσ 
᾿Εγχύλισμα 

ἀρτίαα , σὺ »κα 

ὙΨ00ᾳῳΨΗ 

ἰφαρμ. σκεδασμ) 

(6) Χουρμὰς (παιστός). 

Ἐμέτρησα, ἠρίθ- 
μησε, ἀἄπηρίθμησε 

Ὦ .ὖ 

θὰ εἷς 

"᾿Αριϑμὸς (ὁ), ἰαιοἷς ξ Αγ 

(6) ᾿Ακέραιος ἀριθμός “πὴ ͵Ν 
(ἀριθμτ,). ποι 

(ὁ) Ποῶτος ἀριθμὸς οἴ «ὦ 
ἰἄριθμτ,), ὲ ὦ] 5 

᾿Ξ 

᾿Απάνθρωπος (ὁ). ω »- οὐ 

Κατέστη ἀνίκα- " “ “- “ “κἴῖ ταν σ΄" 
νοὸς ἢ ἀδέξιας 

διά τι -- Κατέστη ἐλλικῆς. 

Ἐγήρασ. »ελυαΜ ο γῈ 

ταοτίν ὡς ρεῖν γπιτνουε 
᾿Εθαυματούργησα. αν " "ΞῚ 

Διέφυγέ τινός τι. ἀωκ ἢ Ἢ ΠΕ 

"Ἔλλειμμα (τὸ). “κῶ 

(ἡ} ᾿Ανικανότης, ἀδεξιότης, ἀνδ- 
πάρκεια, ἔλλειψις, ἀναπηρία. .»Ξ 

Κόκκουξ (ὁ}. ΠΞ:Ε Τα πσκ, ΚῈἘ 

(ἡ) Γραῖα (γρηά), : . 
γέρων (ὃ). γέ ' »Ξ 

(ὁ) ᾿Αϑύνατος, ἀνί- ." Ἃ 
κανος, ἀνάπηοσος. ὅπ. 'ξ ῳ-. 

-" ..} 
Θαῦμα (τά). δ στα δο 

Κατέστη κάτισχνος,͵,͵, . Ὁ. ἐο ἢ Ε 
ἰσχνός, 

(ὁ) ᾿Ισχνός, οὐἰξ, εὐ ΜῊ νι ΕἾ 

Ἔρκαυον, ΕΝ 5 
 πεταχυνε στο Ξ ΠΕἾ» ΡῈ 
τι, ἐβί ασα. 

Προ ερτόλαβε, προέ' ς- ιυ ι ταὶς 

ἐδ προ ναῦς» τενῖρε 
ἐσπευσμένως, ἐν Βα, 9 ἐκ 
(6) Μόσχος (μοσχάριλ “ »Ε΄ 'ξ ΜῈ 

σξν ῷ ὀξεῖ 5 
(ὁ) Γοργός, γρήγορος, ταχύς, 



φὰΡ 

Ἐξισῶσα, ἰσσφάρισε, ᾿μ 
ἐξωμοίωσε, ἰσοσκέλισα ΟΝ ὦ οἷ 
Κατέστη εὐθὸς, μέ- οι ἂμ κυ 
τριος, μετριοπαθής ἀντ α ̓ .Ξο] 

( ἀὐκ αι ϑόνη, δ. ΧῊ τν ἐμ 
ἐν ρακαιοον ἐμῆς δον Πὰς 
(ὸ ἐαρόμοιοῦ; ας Ἃ“ . Δ Α ας 

Σύγγαμβρος. ΠῚ 
(ἃ) Σάκκος, δισάμ- 5 μ.- - 

κιον {τό}, ἜΕΕῪ “τυὰρ 
(ἡ) Εὐῤθύτης -π- Μιετρισπά- 

θεῖ (, μβτριότῃς ---σημερία 

συμμετρία, 

(ἡ) Τροποποίησις --- Ἐξίσω- ᾿ς 
σις,ἐξομάλυνσις, μετρίασις εὑ το 
(ἡ) ᾿Ισοπαλία, [σορροπία, ΠΑΕῚ 

ἀῶ 
ἰσοσκέλισις, 

: 
(ὁ) ᾿Ισοδύναμος, ἰσόρροπος, δίων 

ἘΡΕῪ 

Ἰσόπαλος (ὁ), 

(ἡ) ᾿Ισοσκέλισις, ἱσοματρία -’ ; 
-- ἙἘξίσωσις (ἀλγεβρα), χ 1οἱκ 

 ..» ἱ 

(ὁ} μέσος ὄρος. Οἰκ νκο 

(ὁ) ἐλέτριος, μδτριοπαθής͵ μ. ΟΝ 
εὔκρατος --- Εῤθύς. 

“πα } τω ο 
Ἡ Εὄκρατος ζώνη. ᾿ὶ βαννι 1. 1..Δ] 

Ἔχασε, ἐστερήθη, π “Δοα ς ἜΣ 

Ἕξεμηδε- Προ, σὺ » 
νἔσθη., ῥ Δ} ῥα πιὰ 

᾿Εξεμηδένισε --- Κατεϑι  ΞΞ 
κασεν (εἰς θάνατον.) (ΣΝ “ρα 
Κατέστῃ ἄπορος, ᾿ “4 
ἐπτώχευσε. ΣΝ ἐπ Ἢ 

.᾿ --Ὁ ΡΝ αὶ 

᾿Ανυπαρξία (ἡ). ὁ Δ 
[ἡ] Πτωχία, ἔνδεια, . »͵ω-- 

ἀπορία, στέρησις. ζ-. ῥ 

“-ΤτΤτἱλ.. διὰ 

(6) Περιττὸς ἀριθμὸ ᾿π- 
(ἀριθμτ). ΠΡ μου σαρ 

Οἱ ᾿Αριθμαὶ (βιβλίον -“- 8. 
Π!. Διαθήκης} ὶ ΓΕΌΝ “»Ἀὼ 

(ἡ) Προρτοιμασία --- 
(τὸ) ᾿Εργαλεῖον, σύ- 
νβργον, ἐξάρτημα. 

᾿Ωρισμένος ἀριθμός 

πραγμάτων), μερικά. 

-,..3 ,Ἃ Ἁ 

ΒΥ ΟΝ ϑωαι 

"ἢ 

-: Φ 
δάὰρ. ξι θὰ 

Πολυάριθμας πο- Ξ.κ. ᾿ 
ἀυπληθῆς. ΜῊΝ ΝΡ" ᾿ λλλρ 

(ἡ) ΓΙρσετοιμασία, ὌΝ : 
προπαρασκευή. ὈΥΌΡΗΟΝ , ον] 

Προπαρασκεὺ:- .Ὁ  δ ῳ ε 
ἀστικὸς (Ὁ) φϑίλ αι ζω Ι, (ς δἰ ] 

(ἡ) Ἃ παογραφὴ, ἀπε- 

ρίθμησις, μέτρημα (τά) 

Πολυάριθμον {(τό]. 

ἃ -}ῸΟκἢ ..- 

ΔρναΣ 9. αἷμ αἱ 

ως 
ΝΥΝ ΒΕΓ 

ἢ ῤό΄᾿΄.. 
Πολύγαμία (ἡ). ἧς ἔχ δα, 
(δ) “Ετοιμῦς, ἧτοι- μ᾿ ,.".}ψψ " - ᾿ 

μασμένος. κα 9 Δα 

(ὁ) ᾿Ηριθμημένος, μετρη- Ὁ 
μένος. βετρη ΟΣ ον οὶ 

(ὁ) “ὑπολογίσιμος, ἀξιό. “το 
πιστῶς, “- 

ΜΙ 

(ἡ Φακῇ (ὄσπριον). ων». 

Φακὸς (δ᾽, ἀτὰ λρ 

πὶ, Ξς -. “Ρ 

(8) Φακὸς συγκλίνων. ΟΞ ἀτὰρ 
.--. Ὲ - δια τὸ κα 

(ὁ) Φακὸς ἀποκλίνων, 15 μα (ὼ μρ 

Ἐνήργησεν ἢ δ, ΠΩ ι ἴω . 

ἔκρινε δικαίως 

᾿Εξέφυγε, ἐξέκλινε. ὧδ ὁ αἰ } “1 ὦ 

5" », “ 
Κατέστη δίκαιος, εὐθύς. ᾿ ἀνα εἰὰρ 

᾿Ετροποποίησε--- Ἐμε- (ἢ...) χγ « 
τρίασε.---Διηυθέτησε, ἀλτ εὐ ας 



χε «-ἴΤΥΆ -- 

ἀρτδον μθαρμος, ἐν 
ἱματαβακιόν ρος μμάἢ 

'γειαν;, ἐμόλονς, φβν ἐπε 

ἴϑόμον, πὰρ. ἐδ ΛΚ Γ ες απ 
ρέβη, ἐβιαιοσπράγησα. 
᾿Επετέθη, πρὸ “8 “- 
σέβαλςε, ἐβι- ἐρ ΟΣ αὐ ἐκ ραρὶ 
αιὸ πράγησε, 

(ἡ) ετάδοσιο ν΄. . “ ." “ 

σου, μόλυνσις, ωἉ ιϑ. 

(ἡ) Παράβασις, ἀθέτησις, ΗΝ 

(ἡ) Ἐπίθεσις, προσβολή, εἰ2} 
(ὁ) Μεταδοτικός, μολυσμα- .}} 

τιυκός, κολλητικός. ψ-λὸ 
»-»" ἢ ᾿, Ξ 5 

᾿Επιθετικός (ὁ). ὀἰμιζο ̓  2 Δα. 

(τὸ) Μεταβατικὸν (ρῆμα). ἀλϑ 

λει πέρ 
ΕἸλομανς κατε ος ὐἤλρις ΔΣ 
εἰ σάμσειἐτον υς ἤσρες ἦι 

᾿Εβασανίσθη. «, ἰκ τ ἔ ωλα 

(ὁ) Γλυκύς, ἡδύς. ᾿ς 

[τὸ) Βάτανον, τυραννία, εὐ ρ 

Βασανισμὸς (ὁ). δ ας εοἷὰρ 

(ἡ) Γλυκύτῃης, ἠδύτης. Ἢ Δρ᾿ 

᾿Εδικαιολόγησε. ΠΡ ἷ, δον ΐ ΒΑ 

Περιέταμξ, ᾿ς 

(ὁ) ΓΑ πο- ..} “,} " 

ρος, ἐνδεής 22 ( ἐμας 4) ΔΩ 

γ τς 
5.3 ΓΗ 

5.κ3.} ρλα 

"Ἃ (στερητικόν), ἄνευ. 

Ὃ ἄπειρος, ὁ ἄνευ 
πείρας, 

Ἡ ἀπειρία, ἄγνοια, 
ἔλλειψις πείρας. 

(ἦ) ᾿Εκμηδένισις, ἐξουθέ- : 
γώσις. ρίας ] 

Ἢ Καταδίκη εἰς 1 δ.) 
θάνατον. οἰκο νυ 1} 

᾿Ανόπαρκτος. (δὶ π “Δ "αὶ 

᾿γκατεστάθη, ἘΞ ΚΕ 

διέμεινε. -“ιἰῷῳ ΩΣ ἜΜ Ε͵ἴ. 

“Εκόπρισε (γῆν), ἐλ: 
πᾶνε --- Εξώρυξε. 

᾿Εμεταλλεύθη, ὥρυξεν 
(ὀρυχεῖον, μεταλλ.). 

ὥς. ὁ 
ΞΡ 
ἜΡΕ ΨΕΝΤ. 

(ἡ) Διαμονὴ --- Ἔδεμ, .5.υ- 
παράδεισος, ῳ Δ 

(ἢ) λετάλλευσις, μεταλ- .- 

Ἀουργία, ὠρ 

(τό) Ματαλλεῖον .ἅ . ὌΝ 
-- Μέταλλαν, ὑρίω “ 3..α 
ὄρυκτὸν---Πηγή, καταγωγὴ, κοιτίς, 
(Ὁ) ἐαταλλικός, μετάλ- ΥΨ, 

Ἔτρεξε. Εν εἶς τ μμρ . 

(τό) Τρέξιμον, δρόμος (ὁ). “Δ 

᾿Εχθρὸς (ὁ). ιρ, ξ ΜΕ 

(ὁ} ᾿Εχθρὸς θανάσιμος, 5.4} Ὅς 

(ἡ) ᾿Εχθρότης, ἔχθρα. 5 4.Αἷς ἃ εἰμ 

δρομεὺς (ὁ), ἀγα 

Ἑκτός, πλήν ἐξαιρέσει, ἴμρ ἰω9 τ 

᾿Αφῆκε, ἐγ' Φ ἤς.}, 5.5 
κατέλειψε, Ωρ ταὶ ἀν 



ζ.. Ὁ 

᾿Αραβικὸς (ὁ). Ὃς 

᾿Ανάδογχος (ὁ), ωἱἦε 

(6) ̓ Αραβικὸς κόσμος. εἰ 

(ἡ) Τεχνολογία (γρμτ,) --- ΟἹ αἿ 
(ἡ) ΓἜκφρασις, διατόπωσιρ, 

(ὁ. Αραψ(᾿Αράπης) ἰὴ ς ΟΝ Ϊ 
(τὸ) Κλιτόν ἢ μεταβλητὸν “»"} 
(ρῆμα, ὄνομα γρμτι.), καὶ 

(ὁ) ᾿Εξηραβισμένος, ἀραβο' -} 
παιημένος. --»" 
Κατέστη ταραχο- ἙΝ 
ποιός, φίλερις. Ἔριν 

(ἡ) Κακοήθεια, ἘΠ ΝΕ 

(ὁ) ΦΙΆδρις, φιλόνι- δ... 3 

κος͵ ταραχοποιός. Ὁ λς, 
Πρριέπλεξε, ἔθασεν ΄᾿᾽Ἵὃὖέ΄ -ἐεσ 
εἷς σύγχυσιν. τσ ὡς: 
Καιτέθεσεν ἢ ἔδμω-" ....-}ο»ϑ τ -" 

σεν ἀρραβῶνα, ως ὦ» Ὲ 
(6) ᾿Αρραβῶών,  -) “ 5. 
ἐχέγγυον (τό), “Δ τ συ 

' " Ε ᾳυ - - 

᾿Ανέβη, ἀνῆλθε. ι3 ΝΕ των, ἐ ζ5:.-" 

Κατέστη χωλὸς --- Ἔ- “ὁ. 5 

δυσαν (ἥλιος ς -ῬᾺ ς»; 
Διέμεινα, Φ΄, Ξ3οι}ψρό --ν 
παρέμεινε να. ζ- ἡ υκε.»» 
(κατέλυσεν εἰς τόπον), 
᾿Απέκλινε, ἐξατράπη --- 
ἜΝ κατέλβιμε, 

Ἕκλινεν ἢ ἔγειρε: ὁ - - Φ ππ 
(κτίριον), κατέστη 5 Ὁ 
λοξός, ἐλικοειδής. 

ὧδ ξ΄ »Ρ 

ατέστησε χωλὸν “,, “" 
(ἐκούτσαν!ε). ιν ᾿ ε»Ἷ 

: πο .} -" 

Χωλότης (ἡ). ὑΐς - τ. 

ξ.»5) ἐ:.“. Ζ εἰὶ»»-2» ξσκά 

(ἡ) Κλῖμαξ (σκάλα). 

-- τ το 

᾿Εδικάιο- ὥ, τς τα “ὍΝ 
λογήθη, ΒΕ ΟΡῚ ἂ ἡ αῦ ει - ] 

ἀπελογήθη, ἐπροφασίσθη. 
Κατέστη ἀκα- ππι ἅς τόρθωτος, δ: ὠὐ οἷα λα 
σχερὴς (ὑπόθεσις), 

(ἡ) Δικαιολογία, 
πρόφασις, 

ιω ἂς ὦ Ὁ Πλατωνικός ἔρως, κ5 0 ἀ ῳ} ..Δ] 

ἠἰὰρ . ξ ΕΗ 

Παρθένος (ἡ), ἘΠ ἰχρ ζ ἐς 

(ἡ 'Εντροπή, συστολὴ “᾿ 7 
[ἡ] Παρριά μάγουλο) ἡ, τ "Δ. 

Ἕρριψε τὴν ἐντροπὴν . ““᾿ 
(ξετσοιπῶθῃη), Ἷ οἷλα! δὶ 

(ἡ) Δικαιολογία. γλίκα, ξ 2. ,Δλὰς 

(ὁ) Δόσκολος, δυσχερής, Ξ, « “--) 

ἀκατάρῤρθωτος, 

(ὁ) Βότρυς (φοῖ- 
νικος͵, σταφιλῆς) 

᾿Εμέμφθη, ἔψαξε. 

ἀἰλο ὄᾶ εξ ὅ μα 

ἐλ εὐλ 

(ἡ) Μομφή, ψόγος (δ). δὰ: 
(δ. Μεμφόμενος ες π΄, ᾿ ὐϑὲ 

δ᾿" ρμξόμενον ὑπὸ βρο- ᾿ς ΑΙ 

᾿καταγώγῆς) ἜΝ κα ἐὐ 
ξηραβίσθη (γλῶσσα). ᾿ 

- "ἢ “2 τ 
᾿Εξηράβησε, --:-»Ἕ» 4 - »πα ρων» 

᾿Εξέφρασε {γνώμην ὃ - 

διετύπωσα, ωὡξς". αι ῷ ἢ 

᾿Αραβσποιήθη. 

(οὗ ΓΆραβες, 

(ἢ Ἅμαξα͵ βαγόνι (τό), ἀ ΓΊ 

ΟἹ γνήσιοι πὰ 
᾿Ἄδαβες. “: Ὁ) ἀβῳ.» 



σ᾽ 

᾿Αντέκρουσαν (ὁ 
εἷς τὸν ἄλλον). 

(τὸ) Πλάτος, φάρ, ; ,. δ. 

δος---Προυφορὰ (ἡ υξ ζ οδὦ 

Ἡ προσφορὰ καὶ “ΉΝ, .." “ 
ἡ ζήτησις (ἐμπόρ). «ἐμ; ων καἰ;

 

ἀαῦμα το ϑ Ν ΓΞ ΣΡ 
τιμὴ (ἡ). ΝΣ 
(ἡ) Πλευρά, ὄψις. ΜΙ 

Ἐκ τοῦ Δήμου, οἷ υ»» ὧλ 

Σύμπτωμα {τό}, οὶ εἷ. ζ, τ» τ“ 

Τυχαῖος (ὁ). τρξ 

Τυχαίως, ὌΨΙ. Ξ,.»,ς 

Προδιάθεσις, πρόθεσις (ἡ). 1»: 

(6) Προωρισμένου 
-" ΡΝ 

προδιατεθαιμένας, τες τ.» 

Προσωδία-«(ἢ) Μετρικὴ 
{ποιήσεως}. 

(ὁ) Εὐρύς, πλατός, φαρϑύός. 

(ἡ) ̓ Αναφορά, 
αἴτησις, 

(τὸ) Συμβάν, περι- 
στατικόν,. 

δ.» 

ὧν ν» ρα καὶ 
- . 

δος ᾿ Ζ υσοῖς 

(ἡ) Παρειά--Δοκὸς, ῥ»υἱ κ' .ς τς 

(ἡ) ᾿Αποστροφή, ἀποφυγῆ, 1 “ 

ἀποχή, ωδὶ»] 
᾿Αντίρρησις (ἡ). οῤοὶ Ἀ:) 

(ἡ) Παρέλασιςο, ἐπιθεῶ.-. 1 ἃ, 3 

ρησις (στρατοῦ), ΕΝ 

(ἡ) ΠΙλάτυνσις -- ΝῊ 
Μλετωνυμία, ωᾶι ρον 

Στ ον 

οὐδ. γ αἱ "- 

ΟὙῦγ.. “ 

(ἡ) “Ελικοαιδὴς (γραμμή), Ἔκ 

τεθλασμένη, λἈοξῇῆ), : 

(ὁ) Κεκλιμμένος, λοξός. 

Κατήσχυνε, ὠνείδισᾳ, 

(τὸ) τὌνειδος, αἴσχος. ὃ 

Ψώρα (ἢ). 

Σόξυγας (ὁ), (ἡ), 

Γάμος (6). 

(ἡ. ᾿ϊκτὶ - 5 . 
᾿εσαν τυ ..΄΄. ἰς “ ξυ “ ὡ; ̓ 

(ὁ) Γαμβρός, νυμ- 
φίος, . « ΗΝ ΝῚ 

Νύμφη (ἡ). σε 0 
(Ὁ) Θρόνος - (τὸ) . )}Ἔἐὁσ δι αιυ 

Στέγασμα,ιπαι οὐ ' οὐὦῖ 
ράπηγμα. 
(ἡ) Δενδρὰς -- 

Παράπηγμα (τό). οὖν. “Ὁ σϑϑ 

(ἡ) Αὐλὴ (ἀνοικτὸς οἱ». ξ 1τ," ε 
τόπος}. 

᾿Ἐξέθεσε, ὑπέβαλε, 
προσέφερε, 

ἜἘπαθα- “ “αν. 
ὦρῃησε πσενὶ ως σκλο.» Ὶ 
τὸν στρατόν, 

᾿Εφάοδυνε, ἐπλά- 
τυνα (άμετ ]. 

οἱ Ἷ. ξ υτοα. 

οἱ. “64 “ ̓» 

ἘΟΝ ο, ς᾽ 

,:ὲ δι , « 

ωΎν»αι τ ρ»» 

Ἐφάρδυνε, ἐπλάτυι Ο " - ᾿, 
να {μ5τ.}. ω» κι» “Ξ 

᾿Εξέθασα. «Ἱ οὐδ ̓Ξ 

᾿Απέσχε, ἃ πέφυ- , - 
γε, ἀπεστράφη. ὑξυνυδ Ἴων» 
᾿Αντετάγῃ, 45 υ» ἢ ; πο “κε 

ἀντέτεινε. 

᾿Εξετέθη. ων καῖ ,υ» 1.) 



Ξ 

( τνο ταῖς μ᾿ νά α 1 - 

Τὸ τουργεῖον τς 5 ἡαλ} 87}57. 

(δ ανό τ σο καθώρι- ΠΓΡΗ 

οὐ ραρσον τ ον Καλρ υὴ λα 
“δρῶσε. μα ὁ» 

Ἔκαμε βίφας (δένδ᾽ Σ μωὐς ὅ᾽ οἿ 

Ἱδρὼς (ὁ). ΩΝ 

(ἡ) Φλὲψ -- Ριίζα,, ὠϑ»’ - 05 

Γλυκόρριξα (ἦ), ω» ΜΑΙ ̓ ᾿ ̓ ,“" 

᾿σχιαλγία (ἦ). Δοὰ ὦ Ρ 

(ὁ) 'Ερριζωμένος, ἔχων ρίξας ΣΝ φΦ 

-- (ὁ) Καλῆς καταγωγῆς. : 
.5 5} 

(τὸὺ Ἰδρωτικὸν (φάρμακον. ὠδιγὴ 
ὦ “ἢ 

Φλεβώδης (ὁ). ι5 πὸ 

τένων ὁ. οὐ ὦ 
᾿Ἐκώλυσε, παρημπό- κγ, ἢ, 1 “ 

δισε,. παρηνῶώχλησε. ϑσ εὐ ϑΡ 

{τὸ} Πράσκομ
μᾷ, - “ “πα - 

πόδισις (ἡ). 

Ἔτριψε, ἔξασε, ΠΝ, : Πρ 

ἘΝ ΡΝ 
ΡΥ ῊΝ ΑΝ ᾿ ξ 5:5 

(δ) Ὑποχωρητιμός, ἐο, τς, ἢ] “5. 
ὸ 5 , δ» ᾿- 5 -. ἃ 

ἐπάχης, ον δ άκα Ξ, 

-- ΤΥΥ .-- «ἡ» 

ΓἜκθεσις. (ἢ). ω»οἱ ξωρ." 

᾿Αντιπολιτευό , τ. . ὦ 

μενος, ἀντίπαλ, 7 Δ 2..95. 

"2 
᾿Εγκάσοσιος (ὁ). ο» Δ σ-͵ὶ 

(ἡ) ΓΙαρανθετικὴ τς τ ΣΑΣ ; 

πρότασις, Ὁ 

(ὁ} ᾿Εκτεθειμένος͵ ὑπΌβε- ΒΒ  . 

βλημένος. “2; 

(ἢ) ᾿Αντιπολίτευσις,
 ἄγν- “σι ᾿ 

τιλογία, ἀντίδρασις. 
1.» ,ὦ 

᾿Ἐγνώρισε, ἔμαθε. δον ί:ε 

᾿Εγνωστοποίησε -α - ἰῷ 

Συνγέστησέ τινα, - πὶ» 

᾿Ωμολόγησεα, . ΩΝ, 

ἀναγνώρισε. -2 πὶ ἀρ] 

᾿Ανεγνώρισέ τινα. ἂρ ..5,,..... 

"ἜἘγνωρίσθη, συ- - “ π .πι π 

νεστήθη μετά τιν π κί
 ΕΝ 

(ἡ) Χάρις, καλὸν . ἂς ἢ «ὁ Α 

(τό). ῳ᾿μῳ» 

(τὸ} ἜἜθιμον --- Λοφίον {πε΄ 2,1" .2 

τεινοῦ), χαίτη (ἦν ων 

(ΔἾΣτρα: - τι" .7 κ᾿ νῷ } 

τιωτικὸς πὸ δισὶ; ΞΡ ὥσ- 

νόμος. 

Γνώστης (ὁ). εὖ οἷ 

(ὁ) μάντις, ὡρασκόπος. εὖ» 

μαντεία (ἡ). ἕἱ - 

(ὦ νφοτης τ τῦμ ν᾿». - «ὁ “
 

(ἢ Ορολογία, ἀναγνώ- ΒΕ 

δ του ακτηριύμός.Ὠ ΤΌΣ Ν 
(τὸ) ᾿Οριστικὸν ΝΗ μας χ᾽» 

ἄρθρον. 



ὠ» 

"Εν[σχισα--- ᾿Ἔδόξασς. 
“ βω | “ 

'γπερηγάπησε ἐλάτρευσε. -75 ἐγ] 

᾿Ενισχύθῃ. 
ἧ Ρπαδι ΐ ΒΥ "μλ ἢ 

: ὁ 
(ἡ) Δόξα, εὐδαιμονία, ΞΙ | 

αὐημεορίᾳ, 9.53 Κ 
ο, αὶ μςἢ 

᾿Αξιοπρέπεια [ἢ], Ν ῦ 

᾿Εντιμότατος, ἐξοχῶ- δ κδ ον. 

τατος {τίτλ. Μπέη). 

(ὁ) ᾿Ισχυρός --Προσφι- κ5, -"- 

λής --- Σπάνιος, ι " 20: 

᾿Ἐνίσχυσις (ἡ ,. 5. 

(ἡ) Συμπάθεια, ἀγάπη. ἜΝΙ 

᾿Αξιοπρεπής (δ). Ἄκα 

σάφ, ΟΡ ΣΥ ΟὉῈ 
Ἐδν δργανον “ἢ »-" ιω γ» 
Παιανίζων (6), ω" 2» 

᾿Αηδιάζων (ὁλ. «)05..8: ὖόξ 

(μοῦ αν ἄργανον) μ᾿ μά. Ἃ - π 

ἜΣ Φ ΝᾺ ἢ ἐσκάλι- Εν "50 

τὸ φκάψιον ἢ σκάλισμα ἧ ΜΡ 

Ἔκδ Ίριον ὅλα ξ ἜΝ 

Απομἀνασρεξειώμιος Ὁ Ὁ ὁ Ὁ ἘΡ 
δα}, 9.7) ὁ κα Ἢ ιχ»]} 

Παρητήθη, ἀπεμονώθη.᾽ 
μὰ  “«Ὦ 

(ἡ) ᾿Απόλυσις- --κ᾽ Απομόνωσις. ω Ω 

αν Ὑ Ἐν δ 9,0 κ᾿’ 
ἀνυπεράσπιστος, 

-- ΤΥ --. » 

(ἦ) ιάχη, συμ- 

πλσκῆ. 

᾿Ανέμιξε, ἀνεκά- 
τσ -- 'Εσσῶ- 

ρεῦσε, ἐπευσώρευσε, 

(6) Σωῳρός, “᾿ -.-μ ων 

σωρεία (ἦ} ᾿Ξ. ξ" σε. 

(δὶ ᾿Αναρίθμητος στρατός, .. ““ - 

χειμαρρώδης. ν᾽. 

ἡ νας. ε 

ΕΝ 

τὸ Αν' Γ᾿ ὁ,.».. εἴητε 

Προσε “τ: .ν 
βλήθη (ΦΧ ρ}} "»"΄ Δ ΩΣ, 

(ὑπὸ ἀσθενείας κ,Α.π.]. 

[ἡ Κομβιοδόχη {τσιηι- } ΒΒ} 

πότρυπα) - Σύνδεσμος Κα «92.0.0 

᾿Εξεδύθη, ἀ- εἶ -τἷ πο Ὁ- 

πεγυμνῴθη, [5.- δι ἐφ.» 

Ἐγόμνωσε, -“ κἢ 2 
ἐξέδυσε. ιτὺΣ Ι“ ς. .- ᾿ «» 

᾿Ανοικτὸς τόπος, “αἱ “ 
πεδιάς, ἰ» ̓  ἊΝ ἽΝ 

." α΄ ᾿ μ᾿» ὰ 

Γυμνότης [ἡ)- ἂν ΟΡ κς »; 

ὑβ ὐσζεωε ᾿Απεμακρύόνθη. 

Ἔμεινεν ἄγαμος (Ε- 

ζησα μπεκιάρη,). “τ Εν ἕω Εν 
“Α Ν εἶν ὥ ἡ -- κἢ 

(δὶ, ὲ «ἴγειε ΟΝ “75 

᾿γαμία (ἡ, ἫΝ » “ἢ “- 
᾿Επέπληξε, κα --" , ἂ - “ -" 

τέκρινε, ἐτιμώ- ἡ στη σὴ τε 
ὍπΠ0Ε -- Ἐμεγάλυν τιν, 

(ἡ) ᾿Επίπληξις, τιμωρία --- . δ ας 
Σέβας, σεβασμός. ΑΝ ρας 
᾿Ισχυροποιήθῃ---Κατέστη δα 
σπάνιος, ἐσπάνισε, ὑπ! 

᾿Εθλίβη, ἐλυπήθη. οἷ ΕἼ 
ἝΞ» 

᾿Ενίσχυσε. 2.) (ἡ ΕἾ 



ων" 

(ὁ) Δύσκολος, δυσχε: 
ρής, στενόχωρος, Ἄθ Ὡ:Ξ 

(ἡ]Ὶ Δυσκολία, ὄὅυσ- .ὕ" . . } 

"5 ἱ ,»ιὶ͵»͵νκν 2 

Δυσουρία (ἢ), “ὦ πο 

καὶ κωρ᾿ 

(δ) Ζερβός, “εἶσ ἡ ὦ κυ κκρ 
ἀριστερός, Ὄ ΜΝ ἐλ ει 

Ἤρχισε νύξ, 9 ' “ 7-σ 

ἐγύκτωσε, ω“Δ--“Ἁ ως 

᾿Ἡδίκησα. λό τ μὰ μα ᾷ ΡΝ 

'Ενήργησεν ἢ ὧμί: 
λησαν ἀπερισκέ- 
πτῶς (στὰ κουτουροῦ). 

Δυσπεψία (ἢ). 

ωδιεζο ἢ» λῶν ὦ 

(ἡ) ̓ Αδικία, ΕΞ 

καταπίασις" “Ὁ »» Υ ΡΩΝ .3.--4.-.9ὶὶ 

(8) “Αδικος, ᾿ς « 

(δ) μισθωτός, μισθαφἤρος. 

Ἐστρατοπέδευσα .σλσασμεν 

--͵ς“αΣυνηθροίσθη, σκω ζ,κ- 

Στρατὸς (6), κως 

Στρατόπεδον (τό}. 

ἱλέλι (τό). 

στον Μαλιπσουργός (ὁ). 

() ΒΑα.- 
- ΒΗ 5 

στός, 6.3.5. ζ ς-.-Ὁ 28 
τρυφερὸς κλάδος. 

᾿Εσκληρύνθη, - 

ἐτυλῴθη. μα ὦ πεν 

Πιθανόν, δυνατόν, ὁἿ (φως 

(ἡ) Βοτάνῃ χλόη, ὁ αὶ “ ἊΝ } 

--ὙΥὔς -- 3» 

(ἡ) ᾿Απομόνωσις, “ἡ ρ 

μοναξιά. ἐ αρὶν ἃ Ρ 

(ὁ) Μονωτὴρ (ἠλεκτρικῆ), ελὶρ 

᾿Απομονωτήριον (τό). ὠ μα 

Μακρὰν τοῦνά..., ὠρύ»κα 
(ἢ Μουταζιλῖται (ὀπαθοὺ « τ" 
αἱρέσεως ἐν τῷ ᾿Ισλάμ)». 4 ὅν 

᾿Απεφάσισα. κἘΡ}» μ᾿ ἜΝ : ἜΣ 

(ἡ) ᾿Απόφασις, ἀπὸ- :-“. “ ἫΝ 

φασιστικότης, Ὁ μῶ φ ̓-- 

(ἡ) ΜΜαγεία, γοη- 
τεία--Απόφασις, ΠΡ». τ ἴε)Ὲ 

(ὁ) Μάγος, γόης. [σϑ εἴ Ρ 

Π , -““»ἊὉ-Ὁ 

ἐδθιϑ; οι 5 9 Ἐπ 5» 
καταλόγισα. 

(ἡ) ᾿Απόδοσις, ἀναφορά, μ ἃ υ" 

καταλογισμὸς (ὁ). ᾿:-Ξ 

Συγγένεια (ἡ). ἫΝ "»- 

Παρηγορήθη. σῦς » δ ΤΕΣ 
Ἐν : 

᾿συνελυκίθη, ΘΦΣΣ τσ 

ὧι καραμεῦιαι ᾧ γλὴγρ 

Χρυσὸς (δ). 

κατέστη  “ π ,»“οτι͵ι."“ 

δύσκολος, ,““..2 “--.} " .»»-.ΒΞ 

δυσχερὴς (ὑπόθεσις, κατάστασις) 

Εὐρέθη εἰς κρισιμότη- - - 

ταὶ ἀδιέξοδον. σίων τ 
, - -͵«- ε" 

'"Απήτησε χρέος. “Π: ἐπε 

Κατέστησέ τι δὺύ- 

σκαλον, δυσχαρές. ἐπ Ἔν 

᾿Ἐπτώχευσεα. ᾿ ΒΥ 



γε 

᾿Ἔδεί- ΚΣ ΌΞΚ..0. 

πνησε. 9 κε 4 φυδθν 
.- ο᾽ 

δεῖπνον {τό} ἀΞ, δοἹ : ξ ἵ 

Ὁ Μυστικὰδῤῤλ͵  “ῃ ἢ {τ - 

Δεῖπνος. “αὐ ὧν ΕΙΣ 

᾿Αδυνάᾶμίαᾳ ὁράσεως, ς᾽ ὡς 

Ἑσπέρα (ἡ). ὕμέρις ἀπ ῖρ ἡ 
(ὁ) Ζόφοε, σκό- ας ἀπ δὼ 
τὸς (τό) εἶ μλρ δ΄Γμὰρ 

Τυχαίως [στὰ κουτοῦ δ, 1.5“, 
ροῦ), τυφλῶς. ἰ» ὡ- 

᾿Επέδεσε : τ 
ἔδϑεσα, 

᾿Απήργησε--Συ- ΑΡ “ς, 
νησπίσθη (λαός π ᾿Π Ἢ . 

νεῦρον [τό]. ΜΕ Ζα ΠΌΡΕ 

(οἱ) Συγγενεῖς ἐκ πατρός, ΠΗΡ Ἢ 

(ἡ) Σ πεῖρα, κλῖκαι, 
συμμορία, 

Μι. - Κ Ρ 

Ἢ Κοινωνία τῶν ᾿Εθνῶν. Γχὶ ἀρ 

(ὁ) '"Επίδεσμος --- - 

Συμμορία (ἡ. τ ἌΡ. λον 
Νευρικὸς (6). 

ξ “ωξων 
Φανατισμὸς (ὁ. -τϑτα ἀρὰ καρ 

ΩΣ 
δα 
- 

᾿Απεργία (ἡΣ 
“-" 

Φανατικὸς (ὁ). ΜΕΡΌΗΝ 

' μ΄ Ὡς -" 

Χυλός (ὁ) 5. ἘΌΝ. ΤΟ 

Ἔθλιψε, ἐξεχόμισε, 
{(ξεζούμισε), ἔσφιγξε. νυν, ιμῶε 

κατέστη σύγχρονος, »ω ᾿ κόρ 

(ἡ) Θλζψις, πίεσις, σφίξιμον “ὋῪῬ΄κ».«.«-Ἡ 

τ Ἐποχὴ --Απόγευμα. ἢ 

(Ὁ) Συγχρονισμένος, (ὁ) τῆὠθ᾽ ὦ “5 “ 
ἐποχῆς, ὡς νῷ 

-- Το .- 

Ε “αν “-" 

᾿ 2. ἃ --- αὐ ίς.. .ὯΡ 

ἌΣΤΥ Ἢ 

“Βλκισα, 

(ἢ) ἢ αρθαπαρίλλη (φυτόν) 

᾿Εδεκάτισε, 
ἔλαβε τὸ 112 ν"έ σον σε 
(δεκάτην). 

Συνανεστράφη, ᾿ ᾿ . 

συνεσχετίσβη, σιν ὁ" ς 

(τὸ) δέκατον 
ΠΟ}. σΔεκάτη, ΓΔ’ ς(:}.-"- 

Δέκα (10). δ μκ νἀ ΠῚ 

(ἡ) Συναναστρο- -ο Ὡ- μβ 
Φή, οἰκειότης, ὼ, σος 
κοινοβιότης. 

Ὁ ΠῚ Σ 

Δεκαδικὸς (ὁ} 5 ΠΕΡ Ἷ, ςς γὰ- 

(ὁ) Δέκατος «2 β ἰς 

[τος]. με. Ζ.". 

Ὁ δρλοκς αν ράσο, χα 
Ὁ, θικεῖος νόος μὰν μα 
-- Σόζωγος. 

Φυλὴ (ἡ). σᾶρις θα. 

Εἴκοσι, (20), ( γ ) ἘΌΝ 

(τὸ ΤΩΝ ΠΠΑΨΆΝ ὺ ι τ ἌΧ Φ σι. 

᾿Εφώλευσα {φώ. τ,-Ὁ Ἰ εἴ, σ 

λιασε). . 

ἜΝ 
(ἦ᾽ Φωλεὰ {πτηνοῦ}. οὐδρι “ξ. 

᾿Ερωτεαύθη, ἠἡγάπη: .“, νι, - κ 

σε σφοδρῶς, μαι ὅς 

(ὁ) Ἔρως, ἀγάπη σφοδρά. ,ἘπΘ 
᾿Εραστής, ἐρώτε- -ἰα, ἢ "» 
μένος. διὲς "ἢ δὰ 

(ὃ γιδκῦ 9 ικρ 

.-.»»- 

᾿Ερωμένος (ὁ), 

(ἡ) ᾿Ελπίς, προσδοκία,, 



(ἷρ 

(ὁ) Παρήκοος ἄπο- τ ." 

στάτης. οτὶρ ιφϑ 

᾿Απείθβισ, παρα - “-.:- “ 
ρ ᾿ς ΒΝ ἩΡὙ. ΓΝ κοή, ἀνταρσίᾳ, ψφη - 

᾿Ανίατος (ἀ σθένει αἹ-- (ὁ) “ 
δύσλυτος, δύσκολας, 

Ὑπεστήριξε, 
ὑπεβοήδησα, 

πραδεσ Ε΄ αὐϊκογ αὐνο 
᾿"ξζήτησεν ὑπο- 
στήριξιν, βοή- 
θδιαν, 

.-.«Ἡ" κ᾿ μ" .» 8 

- το ς αἴ, απ} 

(ὁ) Βραχίων Βοη- ||. "Ἶ ἫΝ 
θός, ὁποστηρικτῆς, οἰὡςρὶ Η Ζ' ̓ ς 

(ἡ) Βοήθεια, ὑποστήριεξις. ᾿ αν, 

(ἡ) Συνεργασία, ὑὁποστήριξις. ΣΔὦ ἰκὶ 

᾿Εδάγκασε. λα ξα ἜΦΗ 

Ἔδυσκο- 
λύθη, δ. Ἷ; ἄκὰ ς εκ 

(ὁ) Μὸς (σώματοῷ), εἰμ. 'ξ ἢ περ 

(ὁ) ᾿Ανίατος, ἀθαράπευτος. ἷως 

(8) Δύσκολος, δύσλυτος, ιν 
προβληματικός. - 

πων ΔΆ 

(τὸ) Πρόβλημα, ϑυσκολία, κτλ... 

(τὸ) Μέλας, ὄργα: 4," , 
νῶν, ὲ ἰαΣ Δ, . 5 Σ 

(τὰ) Γεννητικὰ Ἴιι " 
ὄργαναι. ΡΈΕΙ ΡΨ 

“ -Ρ̓ 
᾿Οργανικὸς (ὁ). ις μὲ 

᾿Απωλέσθη, ΕΞ 
κατεστράφη, -αῖον ᾿ --Ἐ 

Κατέστρεψαο, ον ᾿ ἘΒΕΡ- ἘΡΥῪ 

Ψβ Γ 

Βάμβαξ (ὁ). ιν Ηρ 

(ὁ} "Ολαθρας, 

καταστροφὴ ἰἡ), τα κῦ ̓ξ τοσαὶ 

--ΥᾺ... 

αὐ γαὐ κὰκ (Αἰ 

δ ιἴρ 

Χυμὸς (ὁ). ΠΨΨΥΕΝΨ 
(ὁ) Τυφῶν, κυκλῶν, κατα “5 δ 

γὶς (ἢ). λαοὶ 

(τὸ) Πιεστήριον, ΝΞ ΕΝ 
τριβεῖον, κε ΤΟ μώσον 

} 

Σύγχρονος (ὃ). ΡΨ 

(τὸ) Κόάκκυξ, “-" ᾿͵ . }- 

ἱπρόν ἀστοῦν. "ΖΞ υδο ἰαο : ξισλα- 

Ἔπνευσε σφοδρῶς ἫΝ μὸν 

(ἀήρ). μ τυ αὐ τς ὁ αρ 

Θυελλώϑης (ὁ), ΡΨ ῃ. ἜΓΡ. 

(ἡ) Θύξλλα, ἀνε- 
μοστρόβιλος. «ἀεὶ» ξ ος 

ζλϊας, (τὸ} ΓἼΑχυρον, σκύβαλον. 

Ἔβαψε. 

(ὁ) κρόκος τοῦ ἐμπορίου 2.5.» 

{(κιτρίνη βαφή). .ἌἈ-ᾶξ 

[τὸ) ΠΠτηνὸν ΄ πον 

πουλάκι). διαῦ Ξ »»-:ξ 

Προεφύλαξε. γ ΐ ." 

ἐπε στατεύθη, πρφεφολάχθη; 

Προφύλαξις, προστασία--  -- 
᾿Αλάνθαστον (τό), --Ξ:, 

Αὐτοδημιούργητος (ὁ) Ὁ ἰμοο, 

(ὁ) ΚΚαρπὸς {χειρός} κρῖ κ᾿ 

) "᾿Αλάνθαστοξ, ἀναμάρ- ΟΝ (6) αστος ἀναμάρ ἊΨ 
τητῦς, “Ν ᾿ 

Ράβδος (ἡ. ιφςΞ5. ἃ ΡΨ" ε μῶρ} 

Παρήκουσε, ἀπειθάρ- 
χῆσε, ἐστασίασε. 

'Ἔδυσκο- μπ 5 

ἐνετάθη--Ἐστ αὐίασει. 

ΦΩΝῈΣ : τ 



,μῃῃ -Υῦν.- 

Παρημπόβδισε, 
καθυστέρησ (μετ). 

(δ) ᾿Εστερημένος, 

ΠΝ 
μλον ὑδιν ἄμοιρσρ. 

(ἦ} ᾿Αργία, διακοτή, πὸ κ 2 παῦσις, ἌΡ «τως 

(ἡ) Παρβμπόδισις, διακοπή, “σ 
καθυστέρησις. μι. 

“ἽΛεργος, ἄγρηστας, ἄγονος ΠΝ 

οἷ ἷ᾿ Οὐκ αἱ ς Αι ἜΡΟΝ ᾷ ΒΡ 

᾿'Εμούχλιασε. κυ νς 

ΠΕΡ ΠΕΡ λοῦχλα (ἡ). 

᾿Εξήτησαᾳ. ΨΨΦΡ Ὡς αἱ - (πον 

Ἔλαβα: ᾿Επεδόθη, ιδίωδ, ἜΜΊΝῚ 
προσηλώθηῃ εἰς τι, 
ἐνησχολήθη, 

(ἢ Προσφορά, “ 

ΡΝ (ὁ) Δοτήρ, δωρητής. 
Ἐμεγάλωσθ, ἐμαγε- 
δύνθη, ἐμεγαλύνθη. 

»", ; ν ΚΗ 

Ἰποῦξι ρθε νιλολθα 
σε, ἐξεθείασα. 

᾿Εμδγαλόποι- 5", ᾿ ἽΝ ὯΝ 

ἤθη, ἐπήρθη, " μεν 
(τὸ) "Οστοῦν {κόκ: 

“" Ἢ ει! καλογ). 

Ἵ τ “με (τὸ) Πλεῖστάν τινος 
πλειονότῃς (ἡ). 

μεγαλειότης, ἢ Ἵν." (τὸ} Μαγαλεῖον, 
ἔπαρσις, 

(ὁ) Μέγας, σπουδαῖος , 
ἐξαίσιος. ἰ». ξ εῶς 

(ἡ) ἱμεγαλοποίησις, μεγέθυν. κε. " 
σις, ἕξάρσις, κα αὐ 

Ὦ -. 4 

λεγαλειώδης, εγαλοπρεπήῆς, πν 
"τὰ 

"Ἔσκόνισα, ἐκά- 5. “ “ον 

λυψε διὰ σκόγης -" ἦτ" σὰ“ ἐς 

ἘΝ, ᾳ.ἊᾺΡΑ πὶ - 

᾿Αρωμάτισε, 

ΠΥ ΜΝ μυρωδιὰ, δι, εὐ 

Μυροπώλης (ὃ). ἴα 

Ὁ Ἑρμῆς (ἀστήρ) ουϑαρ᾽ 
᾿Επταρνίσθη ρα ρος μος 

ΓΙιτάρνισμα {τό}. ονρρ, νά ωρεῖ 

"πὶ » 

͵οου ες μα ᾿Εδίψασε. 

Δίψα (ἡ. πε 
φῶρ,. ξ λας ὠὰ ἰδος 

Διψασμένος (ὁ}, 

ἄρνα, δκαμϑει ἀρ τρες τῆι 
Ηἀστλαγχνσθη, μοι ἄμδτ  χλμ 
Συνέδεσε λέξιν {γρμτὶ). Ἄχ 

᾿Απεστράφη, ἐξ Υἱὸς 

ἐκάμφθη ἀρσκα ἐς ἈΠΟ 
Ἐξιλέωσᾳ, ἜΓΕΡΨΙΟΝΝ : ς ἀ6.....} 

(ἡ) Κλίσις, κάμψις--- δον 
Συμπάθεια, οἶκτος. «οὐ δος: 

(Ὁ) Σύνδεσμος {γρμτ.,) μλοἰαεῖ οὖ» 

Συναίσθημα (τό). «ἀἱρὶ ,ε. ξ Δ οὶρ 

Συναισθηματικός (ὃ). ὡδὶ 

᾿Επανωφόριον (τὸ. ΒΨ ἘΓΙΕΕ.Ψ 
(ἡ) Στροφὴ (ὁδοῦ κλπ,), 

Μ- 

.“1ι 8 
-π 

καμπή. 

Ἢ τ σπὸ ἢ. 5. “- 
(ἀρ άτης, ποῦ 9 μα ες [3ις 
σχολεῖον κλπ.) διέκοψεν (ἐργασίαν). 



-Ἐξ 

Παραίτησις [ἡ]. ἈΡΒΑΙΓΕΝΝ, 

ΝΣ, 

᾿Ανάρρωσις (ἦ). δα 

᾿Ηκολούθησε:. “Ὁ ἃς α “, «' 

᾿Επηκολοῦ: σα ἷ; πόσα 
ἔαρ 

θησα, δισδέχθη, 
κ᾿ ᾿ -πις 

Ἐτιμώῶρησε, ῳ ω : 56" 

ΓΝ. 

'Ἔσχολίασα. ὡς ----- ὦ ἘΠΡΗ 

Διεδέχθηῃ. 
μ--ἂρ 

᾿Απέθανεν, ἀφῆκεν 

ἀπόγογον, ΝΕΙΡΝ ̓  (δεῖ 

(ἡ) Πτέρνα -- (τὸ) Τέ- κε 

κ ὧν, ἔκγονον. ᾿ τ τλὶ 
-ἰ 

Μετά, κατότιν. --ρ 

Τέλος, ἀποτέλε- 

σμα, ἀπόρροια, 

{τὸ} ᾿Εμπόδιον, κώλυ: 

μα---Ανήφορος, 

(ἢ) Φορά, σειρά, 

(δ) Γύψ {πτη- - οἰ ρϑο πο, εοὐδ 

νόν). 

Τιμωρία (ἡ). τω με εἷὰς, 

.. ἢ λα ἢ 

οἷδε. ε τς 
.Ν - μον 

ΣΝ 

(ὁ) Κύρωσις {ποιν ἡ). ων γος ξ χ κε 

(τὸ}ὴ ᾿Επακολούθη- 

μα, συνέπεια,. 

." . 2 

Παρομοίως (ἐπὶ εὐχῶνλ, ἅνΟ ι5-ὴρ 

(ὁ) “Ἐπόμενος, ἀπο» . ἰ .“ 

ον. εἴϑι 

λουθῶν, διαδεχόμενος τόν 2 τπο 

ὅμὶ ὦ 

(ἡ) Διαδοχή, ἀλλεπαλληλία, ἜΝΕΝΙ 

Σχόλιον (τὸ). ΠΡ ΒΡῚ 

(ὁ) ᾿Αλληλοδιάδο- κι 42 

χος, ἀλλεπάλληλος. «Ὁ κ 

-- ΥΥᾺ -- 
ΚΡ 

(ἡ) Σκόνη, κόνις, ι. “ιν 

κογιορτός (ὁ), ΕΡΗ : ξ..--Ξ 

(ὁ) Δαΐμῶν, .ς “-ο 

διάβολος. “-. “Ὁ 3: Ὁ 

Συνεσώρευσε, ΒΞ ΕΞ 

ἐμάζευσε, ρα ὁ αὶ 
“ἢ δ. “- 

(ἡ) Κηπὶς (προϊόν μελάνης). οσοας 

Πικρὸς (ὁ) ΡῈ"- 

"» "τ ᾿ Ἁ 

(ἡ) Πικρότης, πίκρα, Δ.» μὸορ 

᾿Απέσχα(ἀσέμνων, 

παρανόμων κλπ,), οϑ τὰ εἴἀρ 

ἐγκρατεύθη, 

(ἡ) ᾿Ενκοάτεια, ἀ γνό- νι ως 

της, παρθενικότης. οὐἰμ 9 “-"ὦ 

(ὁ) ᾿Εγκρατήῆς, ὥ, καὶ ΝΞ 

ἀγνός, παρθένος. ἐῚ παναδ 

Ἔπάπ , ἢ οἷ- . Ὁ -“.5 . 

γλιᾶσε, ἐβρώμησει ἦν Ὁ Ὁ Ὲ 

(ἡ) Μοῦχλα, σαπίλα, 

ἀποφορά, βρῶμα. 
(ὁ) Σάπιος, ἧς τ, 5." ’ 

βρωμερός, ὡ-τκ , ἡμΆαὸ δ ἊᾺΡ 

δυσώδης. 
.Ν 

(ἡ) Σῆψις, σάπισμα {τό}. ὠμοῦ 

Συνεχώρησα, , “5. ,ἰτν 

ἡμγήστευσε, ῳ »γεοὶὶ εἰ « Δ} 

Προεφύλαξε, κω ἢ, : 

ἀποκατέστη: 
ὥεῦ ὁ νι ἔ εἷ

ς 

σεν (ὑγείαν). 

᾿Απήλλαξε, 
Ε ᾿: . 3 -- 

ἐξήρασε, 5. ὗ ΒΡ 

"ΑἈποκατεστάθῃ (ὑγεῖα), ΄ 

ἀνέρρωσε. Ἐ ; ὀϊ 

(ἡ Συγχώρησις, ἄφεσις, με. 

ἀμνηστία. Ὁ) σε 

Συγγνώμην ! Ἰμὰρ 

(ἡ Ὑγεία, εὐρωστία, [πὰ »ς. εἰν 

(ἡ} ᾿Απαλὰ αγή, ἀτέλεια ἰ . 

(ἐπὶ φορολογίας), 
ω-ο 



δ 

(ἡ) Σταῖρα -- Στεῖ- Ἰς. Σ ἰρ 
ρος (ὁ) Δ τ 

{τὸ} Κτῆμα {κτημὰ- 1- “ - 
τικὴ περιουσία), οὐλῶ ᾿ ς 9: 
ἀκίνητον. ᾿ ᾿ 

Ὁ ἅρμακον {τὸ} ϑις “ξ. ΠΕΡῚ 

Κτηματικὸς (ὁ), " ΕΣ 

Ἢ Κτηματικὴ πη "7 Ἢ Κτημαι τσ Ὁ 
Φωνὴ (ἡ). γὰρ ξ ὅ.1ς 

(ὁ) Σκορπιὸς --- (ὁ) - κι δὼ 
Δείκτης (ὡρολογ). "π᾿ υἷε ἜΣ 
Ἔκπλεξε (μαλλιὰ, . πα 
τρίχας) σατατν, ἐδ τας 

ΔΝ ΠΧΚΕΙς (αλεξίβα). 
(τὸ ἰσσα {πτὴη- - - .“5..- 
Ν ὀν). ρ ὰρ . ςΞ 

᾿Εκύρτωσε, ἐλύγισα,Ἦ . -" . αν σ 
ἔκαμψε. “ἘΞ π ΈῸΝ ἂς 

Κυρτός (ὁ). ᾿ϑααῖ)ι λλο] 

Ὁ ᾿Αγκυλωτὸς ἜΣ Ζ 
σταυρός. ὐ αἷς λπ 2] 

μ τον Ἠπείθησε, ΦαΓοὩς 
. ἢ} - πὴ πν ἝΝ 

᾿Απειθής (ὁ). «.ἀρ “((λ.2ρ. ξ) ιὃ 

(ὁ) ᾿Αχάτης πολύ 5. μων 
τιμος λίθος). ἰχρῖ " τ 

Ἠννόησε, ἐκατάλα- «ας “ἰὸς 

βε ἐ Ἐλογικεύθη, οτος 

ΜΑΙ με 
᾿Ἐπλήρωσε φόρον 
αἵματος. 

Συνέτισε, ἐσῶώ- Ξ, σι ἽΝ 
φρόνισε, πῖον ἐμὰς 
Συνέλαβε, ἐφυλά- 
κισᾷ ἔνέκλεισε. 

᾿Εδέθη ἡ γλῶσσά 
τινος (ἐκόμπιασε), 

ματι ἈΞ} 

δῷ κα ρὶ 

ὡττα-- 

Ἄγγελος ἡμέρας καὶ, . 1 Ἀπσ 
νυκτός [Κοράνιον). οἰ χα 
Ἔδεσε (κόμβον 2. - .Ὁὅ κὸν 
κλπι)--Συνῆψε ΑΚ Ὁ τ καρ 
(δάνειον κλπ.}. 

Ἔπαθε γλωσσοδέτην, Αἴ ἐ Δ. χε 

ἐ- νλόνα { ὑπόθεσιν)" αὐ αἶε 

ΕΑΝ ἰσυμβού: ΓΕΙΡΕ αὐ 

ἜΕΝΝΩΝ »-- δ 
Περιδέραιον (τό), ΡΟ “Ἔ “2. 

(6) Κόμβος --[Ἀρ. π 
θρωώσις (ὀστῶν. αρ,, ὯΝ ἜΗΙ 

(Ὁ) Σύμμαχος, ὁμό- “1 } --» 
σπόνδος. Ξ ω “Δα 

(ἢ) Δοξα- 

στις, φοόνημα, » 

Σύναψις (ἦ}, οἷὰ αὐ Ι 

(ἡ) Πεαριπλοκή, πα: δι 5 

ρίπλοκον (τὸ, ᾿-᾿-αὶ 4 Δ 

(6) Περίπλόκος, πολύπλοκος, .ἅ.. 2 
αἰνιγματώδης. ποκα 

Δόγμα (τό). 

ΕΝ 
“ΓΔ 

Συμβαλλόμενγαος (ὁ), αὐ Ὁ 2 

Τὰ 2 συμβαλ- ΚΕ ΚΙ 2 κα ἢ 
ἀόμενα μέρη. ἰδ. 1] ὧν καὶ 

(ἡ) Σόμβασις, Σωνθήκη. 

᾿Ἐπλήγωσε, ἐδάγκασε "κα Ν μα 

Κατέστη στεῖρα, γδ, ως π 
ἐστείρευσε, ται τ»: 

κ ω ΚΡ 
Παρεδόθη {εἰς πάθος) ϑΞφδπιομ 

- εὖ , 

Στείρωσις (ἡ). δυὉ) ως 



οὐδ» 

(ὁ) χρυσὸς (καθαρός), ὑνδρ 

“ρας ᾿Εθολῶώϑθῃ. 

᾿ΕΒθόλωσε, ΠῚ, ΕΝ ἜΤΗ 

( καῖ ἀκαθεσιάα, ὅθ 2 ΒΕ 

Θολὸς (6). ἰκ  , ΜΈΡΕΙ 

ἀπ ρα ο σα. στ πὶ σὰς 
βου, βακτηρίας} 

(ἡ) Ράβδος, , ΄ κυ 1.5} 

βακτηρία, ξεϑὸς "ὦ ΣγΚς 

᾿Αντέστρεμψε, ἄντι- ἊΝ -»ς 

κατώπτρισε. πεν ; υζο 

᾿Ηναντιώθῃη, ἀντετέ- » « 

θη-- Ἐπείραξε. αϑὼ ες μὰ 

ἈΑντεστράφῃη. ἄν- 

τνακλ σοπίφῶς) στα τσὶ 

(ὁ) ᾿Εναντίος, ἀντίθετος. [45 ,μελο: 

κοι 
(ἡ) ᾿Ανταν ἄκλασις (φωτός). »δ...} 

ὰ . δ 

(ἡ) ᾿Αγορὰ (δ. ΝΣ 

ποὺ ἠγόρευον δ». «ἡ. 
οἱ "Ἄραβες πρὸ τοῦ Ἰσλάμ),, 

Ἄναν αἴτισε, Ἧ γδν (ὦ ΣῸΦ 

συνεκράτησε, 

᾿Επεδόθη εἰς τι, ἀφωσιώθη, ιΡ ΟῸς 

(ἡ) ᾿Αντιστροφή, ἀντίθεσις, 

᾿Αντιθέτως,͵ ἐναντίως. 

᾿Αντεστραμ- 

μένος (ὁ). 

Οἰκούρησεα, 

᾿Απεμονώθη ἀπε- ως ς1 1] 

κλείσθῃ. ων» «ἀκ 3} 

᾿Αφωσιωμένος, ως λζοθιμος 61 

-“ἴξ".. δο 

"ἜὩσυνετίσθῃη, ἐσωφρο- 
νίσθη, ἐλογικεύθη, ἰζ. μι 

Νοῦς, λογικόν, ὁ δε ξ ., 

σύνεσις, διάνοια. 

ἩΡῚ 
-ἰ 

(ὁ) Νοητικός, νοερός, 
πνευματικός, 

Νοοτρο πία (ἦ), »«-ὶ 

(δ) Συνετός, σώφρων, 2 ᾿νε ἰρ 

νοήμων, νουνεχής. 

(οἱ) Συγγενεῖς ἐκ 4,5. .} ἔχοι 

Νιοησιοσκρατία {ἢ}. 

πατρός, 

Ἐχοινίον, κορδόνιον, ι5-,7 ἴςς 

κεφαλῆς. .» “ξ ὠ ᾿ 

(ἡ) Συμβία, σύ- 
ζυγος---ἰτὸ) ΠΟ. 
λύτιμον πρᾶγμα. 

(ἡ) Ξξύλληψις, φουλάκισις͵ 

βὰς 

θ;} 
κράτησις. 

[τό] Φρούριον-- - - 

Καταφύγιον, υ ων. τα μα 

(ὁ) Κρατούμενος, ἔγκλειστος. τὰ 

Κρατητήριον
, πα: 

στρατάπεδον λα καὶ Ε ἀξ 

συνκεντρώσεως, 

(ὁ) Λύγικός, νοητός. ὦ τ κα 

(ἡ) ἱμεταφυσικὴ ΝΙΝ 

ἐπιστήμη. Ὡν ἃ [ὦ ἐς. 

.. ἃ " μ- .- 

"Εστείρωσε, γι Ἵ 

᾿Απεστδίρωσε, "- 4 ΜΡΙΡῪ ΡΣ 

ῊΝὟΦ λ.- 

Σπείρωσις (ἡ) 

(ὁ) Στεῖρος---Στεῖ- »..} ον 

ρα (ἡ). ζρ" 

(ἡ) ᾿Ανίατος (ἀσθέ- “ων 

νιοὶ. ἈΡΣ μα 

(ἡ) ᾿Αποστείρωσις, ἀντιστμία, ΝΝ 



ἐ -σίλ-- 

Σχέσις, .Ὁ « “5 ἣν μ --- -- 

συνάφεια 7: ν ΓΝ ᾿ ξ) ΘᾺ, 

Θάμνος (6). ἄπο Δ’ 

(ἡ) Βάτος (φυτόν). 

(ἡ) ᾿Ανάρτησις, κρέματμα 
--Ο Σ χόλιον [τὸ]. 

(ὁ. ᾿Ανηρτημένος, κρεμασμέ- .3,. 7 

γος- ̓ Ἐκκρεμὴς (ὑπόθεσις). ι9:.- 

Σχολιαστὴς (ὁ}. 

(ὁ) Σχετικὰς, ἔχων σχέσιν, -- ἐφ υοθ 

᾿Αγριοκολοκάνβη ἥ ἐγτι ταῖς 

Ἀ 

φυτὸν πικρότατον). 

᾿'Εμάσησε. ὦλ "Ἢ 

(ἡ) Μαστῖχα Ν 
(μασήματος, .ῃ 

Εἴθε. “ 5.1," ΕἾ 

ἄ » εἶ ΡΝ Ὥ, «- 

Αἰτιολόγησε. μοὶ . λα Ἵ ΒΕΓ. 

᾿μτν εὖ μΞ} 

(ἢ) ᾿Ασθένεια ---Αἰτία. ρος Ὡς 
[τὰ} Γράμματα 

Ἢπθένησα, 

ἀσθενῆ : αξέας ' ἴλο ..“» 

(τόὸ} Αἴτιον καὶ ἘΞ 

αἰτιατόν, ΗΝ ἵδρο. 

[] ." ΜΕῚ πὶ ᾿ 

᾿Ασθανὴς (ὁ]. δ λκ, μα. 

(τὸ) Ρῆμα ἀσθενές, 
ἔχὺν ᾿ ΤῚ ᾿ Ἷ ἜΝ] 

"ὦ Δ ΝΟ 
μ" Αἰτιοσλογία (ἡ). 

'Εγνῶώμισξ, ἔμαθε, 

᾿Εδίδαξε --Εσημρίω- ΦὩὌ00ὌΝ 

σα, ἔκαμε σημεῖον. ἐππὶ ἐξ 

᾿Επληροφορήθη. ἐ--πτ δ ει ὁ α 2.) 

᾿Αφοοίωσις (ἡ). δος: Ὁ] 
Περιδστύλιξε, περι ἐ- 

ϑεσε [(ἀμπάλαρε) ΓΣ- 

(τὸ) Σχοινίον 

(ϑεσίματος}). 

(Ὁ) Πευχὴ (δὲς τ], ς΄ χτ ἢ 
πλώσις δέὲρ- 
ματος ἐς πάχους). 

ἱκυτίον (τό, ζ ἱσηρ 
ἰὁ 1 “Ἄπιστος -- 

"Ὄναγρος - “Ε Ἔας, 

Ἐχειρίσθη ἢ ἐπραγ ΄“-. 
ματεύθη τό θέμα, ἔ. ᾿κἹ ἐἰς 

᾿Ἔνοπηλεύθη, τω ; ΗΕΙ 

(ἢ) ᾿Ποσηλεία, θεροχοία 1.
2 ἰκο . σλο 

ἐθεραπεύθη 

(ὁ) Χειρισμός εν ἃ ΠΟΈΝΝ 

βέματως, 

Ἔθησψεν ἢ ἐτάϊτσε δος ΔΩ͂ 

(ζῷν). οὐ δου τα 

Φορβὴ (ἡ) " ἜΣ ᾿ ζ. ς ὁ ἧς 

(ἡ) φάτνη (ἀλὸ- ΜΠ] ω;. ν νει 5 

γῶν). Ἃ ἜΓΌΨΝ 

Ἕκρεμά "θῇ, κι Ὁ 

ἄνηρτηθη -- οὐ λας 55} ἢ 

᾿Εσχετίσθη. 

Σωνέλαβεν ἧ γυνή. λῃ ᾿ “να 

---Ἐκυσῷ μηδέ. οἱ ΑἹ ἘΘΡΒῚ 

μος 
Ψν στιά τὰ τς 

Ἤρχισα νὰ κάμνῃ. 

᾿Ανέβαλε, ἀφ]: 
κέ τι ἐκκρεμές. 

"Ἔϑωσε σημασίαν, -π ὌΝ 

προσοχήν, .--»»]} 3 5Ἵ το 

"ΕκρέμασΒ, ἀνήρτησῃ --- ΝΕΙ͂Ξ 

"Ευχολίασε. φ:᾿- 

[τό] Πολύτιμον πῃ ἴ ᾿ 

πρᾶγμα. ϑὄχκοὶος ὃς, 

Βδέλλα (ἢ). ἂρ ει 



ἿΡ . ὐεγ.-. με 

“Ὗ . ἀνώψω»- δι . ἢ . 

σε, ἀνεβίβασε, σοι ᾿ ὠεἾ 

Ἔλα, ΠΙΞῚ 

“ΑΙ . 

ψος ἰτὸ, μὴρ 

(τὸ) Περίσπτον σημεῖον, τ δ μπι " 

ὑψηλάν. Ἂς 4 δὰ ρ 

Ἐπιδουμα, αὔξησις, ιν λος ξ Ἦν» Ἢ 

Ὑφηλός (ὁ}. τὶς “ ρ 

᾿'Επὶ, ἐπάνω. ὠὡξ 

Οὐρανός, (ὁ). ἈΝΕΡΕ 
-" 

ἢ 

Ὑπεσϑῷον (τά). ἀνε, 'ξ τ: ἀτρ 

Οἱ Εὐγεναῖς, ἀρι: οἷ» »- 5 . 

στοκράται, 
(᾽ Διεύθυνσις {ἐπιστολῆς οἱ κε 
Κ͵ΑἈΠΙ. 

᾿Εστήριξε, ἐστύλωσε. «κ ἰ ΕΡῚ 

Προετέθη, ἐπσκόπαυσε, Αὖὸ τα 4.» 

᾿Εβάπτισε. ΑΞ, αὐ 
᾿Επανεπαύθη ἐπὶ .ΌΑπ΄ π-» 

τινος, ἐβασίσθη, ι3 ἱρὰ τοὶ 

Σκοπίμως ἐπίτηδες. ἰΔαύ 9 ἰΔυ᾿ 

Στήριγμα --μθδας (ὁ}. ὃ υλ..δ" 

Βάπτισμα (τὸ) ἃ» 5 ,(- αὐ 9 ὁ οὺΡ 2 ὦ 

(ὁ) Στῦλος, κίων, 
στήλῃ (ἦ). αὐ τι Ἶ ς 5» Ε 

Κάθετος (ὁ). "φδν 

[ὁ) Κοσμήτωρ Παάνεπ.) ἐδ 4] μὲ 

Πίστωσις (ἡ). δἰ 6} 
ἫἩἋΑ ὑτοπεποίθησις»-α ἢ "- δ ὩρῪν 

Σημαία (ἦ}. ΣῊΝ χα 

[τό} “Ὄνομα κύριον {γρμτ.) 2 κ“: 

(ἡ) Γνῶσις, μάθησις 
--- Ἐπιστήμη. ελε ξ ἐ 

Πραττικός, ἐπιστημονικὸς. ΜΕ 

(ὁ) ᾿Επιστήμων --- ΜΝ 
Γνῶώστης. ὰς "ὦ. ἀν 

Κόσμος (ὁ). λ) “«. ξ ἂς 

(τὸ) Σημεῖον σημάδι, σῆμα ἀλλο 

(ὁ) Πολυϊστῶρ, πσολυμαθής ἀχ 

(ὁ1] Παντογνῶώστης, “2 “ 

πάνσοφος, θλο, ξ κ᾿ 

Πληροφορία (ἢ), ἈΞ] 
! 

(ἢ) διὸ αἀχή, διδασκαλία ᾿ς 

--Οδηγία. οἱΣ 

(τὸ} Ἴχνος, σημάϑι ἐν. ͵α ἃ αἱ 

ἌΝ 

Διδάπκαλος (ὦ)}, ἡ" 

Σεσημασμένος, (σημάδευ- ΩΣ, 

μένου). ἐπ᾿ 

(ὁ) ἱμορφωμένος, πεπαιδ;:- ἔ “.} 
μένος. ἐπ 

Δ) Γνωστὸός -- [τό} ᾿Ενερῤνγηῆς- . 

τικόν ρῆμα}. πν 

᾿Εξεδηλώϑη παρρησίᾳι 
ἐπαρρησιάσθη, ΚΗΡῸΣ κρ 

Δημοσίᾳ, παῤῥησίᾳ. ΡΨ λέ 

Ἢ κήρυξις τοῦ ΟΝ 
πολέμου. “9. Ολε] 

" 
Κῆουξ (δ). ς :»ὰ 
ὙΥ̓ψώθη, -" “ ν .--" " 

ἀνυψώθη. λα ΕΙΣ 

"ἀνῆλθε ἀνεβιβάσθη. ἘΝ Ἵ ἀρ ὶ 



μωξ 

"Εταίμπλιασεν ΝΣ , ο΄ 

(ὀφθαλμός, μ-“ πο 
᾿Εβαθύνθῃ, καὲὰ ὩὩ »«΄ 
βαθύς. ἔτη ᾿“π δῶ 

Ἔβάθυνε. να ξ, ὠ ὧδε 

(τό) Βάθος, βα- “, ο,- τ 
θύτης (ἡ). οὐ]. “ξ-Ξ 

Βαθὺς (ὁ), κεν 

Βάθυνσις (ἢ}. ἫΝ ἶ 
δ΄ .. 

Ἐμβάθυνσις (ἦ). εἶνε 

"Ἔπράξε, ἔκαμε, εἰο- 
γάσθη, ἔδρασε, 

Ἔπέδρασε, ἐνήργησῃ, 3 

ψωμὶ 
ἐλετεχειρίσθη τινά 
-- Συμπεριεφέρθηῃη, 

ἱμετεχειρίσβῃ, .- 5... « 

ἰχρησιμοποίησε. 5 - 55: μων: ] 

Συνηλλάγη με- -" “ ἃ- -; κα 

τὰ τινας, ΐᾷΩ μι μὼ 

(τὸ "Ἔργον, ἐργασία, ΝΞ 
πρᾶξις, δηᾶσις, ἐνρ}, ἫἭ ιπ 

(ἡ) Κακὴ πρᾶξις, τι 
-- δ . 

Νόμισμα (τό). «1; 

(ὁ) Πρακτικός---Ἐργατικός. “ὦ Ε 

(ἡ) Πρᾶξις (ἀριθμ, κλπ.). πτὶ 
--᾿ Ἐπιχείρησις. ΑΝ 

(ἡ) ᾿Εγχείρησις χειργ. .»ἱ τὰ 

-" . 

(ἡ) Προμήθεια (ἐμπορ.). Δ.1.»Ρ 

(8) Πράκτωρ -- Πε- ..} - 

λάτης. ἊΣ. 
-Ἴ «ἡ 

᾿Εργάτης (Ὁ). ἰἰ, ξ μὲ 

βέλος τακτικὸν ἢ ΠΛ 

ἐνεργόν, ὑμῖρ γε 

--τ - " 

Τὰ διαπιστευτήρια οὡ-- Ὺ δ) “ 

(ὁ) ᾿Αξιόπιστος, δια- π΄. 55}. 

πεπιστευμένος. - λα-σσ μα 
: “2 

εἷς. κα. 2 Σκόπιμος (ὁ). 

Βαπτιστῆς (ἀ). Ὃ Ἰλοαδ» ας κα 

Κατέστη μακρόβιος - 

ἔζησε μακρὸν βίον. “Ὁ πῇ 
Εὺ - - ὦ 

Κατῳκήθη (τόπος), “ΚΑ 
Κατέστησέ τινὰ 
μακρόβιον {Θεός}. .Ὁ: »ε 

᾿Ανῳκοδόμησε, ΄΄' Ρ 

Κατώκισε τό- «εὐ . ῷ 
πον}, κατέστη. ΒΉΕΝ ει Ἔ 
σαν οἰκουμένην ΟΣ 

᾿Επεσκέφθη. “ ναοὶ Ἵ 

᾿Απώκισε, ΒΝ ̓ ΠΈΡΙ, Ἵ 

(ἡ) Ἡλικία, βίος. ΜΡῚ. εν με 

αν ΟΝ 
ἀνθρωπός. 

 μρόμημα, κτίριον -- : ΠΡ 

αν πολοοδν αν πορνότς οἱ τε’ 
"Αποικιαομός (ὁ). ΕΈΡΕΙΝ 

"Ανοικοδόμησις, γέμισις. ΒΤ 

"Αρχιτεκτονικὴ (ἢ). Μὰ! ὡ» ΠΝ 

"Αρχιτέκτων (ὁ). συ 

“λικιωμένος (ὁ). "»»-αἴ 

Ἢ Οἰκουμένη. ὥτααὶ 
»»" .- 

“"Ἀποικία,, (ἡ). δ 



ρὰρ 

[Προσεποὶ ἤθη 
τυφλότητα. 

(ἡ} Τυφλότης, ἐκτόφλωσις. 

τε νογεις Γ 
Τυφλὸς (ὁ). 

(ὁ) Τυφλὸς τὴν καρϑιί- σ“- ΄- 
αν, πεπωρωῃμένος, 1.2] εἶ 

(ὁ) ᾿Ακατάληπτος, αἴνενγ- ΩΝ, 
ματώδης 

ΓΙερὶ --᾿Από, ἐκ, ΗΠ: 

Σταφυλὴ (ἡ). ροῦν θα 

(τὸ) Ζίζωφον (καρπός, οἱ 

(ἡ) "Αμβαρις -- .," “τ σ 
(ὁ) Θάλαμεης, οἷς ἘΞ 

“Ἐπέεσε, ἐξην ἄγκασε, “πω, Ὦ ν- 

ἐβίασε. Σ ΌμΡΑΩ 
Κατά- Παρά, πλησίον, Δ 

Ὅτε, ὅταν. μας 
Ξ ἃ 

Τότε. Δ αο 
τς 

"Ἔχω, (ἀρ 

᾿Επεισματῶώθῃη, ἰσχυ- ον κρ τ 
ρονγνωμόνημ!, “ΠΝ 

᾿Ηναντιώθῃ, ἐπεισμά- 1 5. ς 
τῶδα, ἡπεέθησε δἰ οαδὶς 

᾿ Π : αὐ τὶ 4 (τὸ) Πεῖσμα, ἰσχὺ Σ αἱ. 
ρογνωμοῦθνῃη. 

[ὁ) Πείσμων, αι} 2 ΜΕΝ 
ἰσχυρογνώμων. 2 ( Ὄ. τὰς 

᾿Αηδὼν (ἡ). ἰοοι π ος 

οι, ᾿ς 
[ἢ) ΑἸ (κατοῖκα) 5 γ͵ῶθ νῷ, Ζ 5 

ΓΕμξινε γὲ- γ,9} - σῷ," “ὦ - 

Ε Ἐοσντοκόρη ἢ "Ὁ Ὁ: τὶς 
σις οἱ 

-οἴέξ.- “ 

(ὃ Παράγων, συντα- μὲ’ ξ Μμῷ 
βυτὴς 

[ἡ] ἱμεταχείρισις, χρησιμο- 
ποίησις, χρῇῆπις. ἘΡΡΒΝ 

[τό} ᾿Εργασεήριον, 5 -ὦς 

ἐργουστάπιον. ἘΝ “ κι τ 

(ἡ) Συναλλαγὴ (δυπο- , « τ3μ“. 
ἀηψία)" λεταχείρισιο. ων" ω "δω 

[ὁ) ἱμεταχειρισμένος ΟΝ, 
-- ἀρησιμοπαοισόμενος, ἘΡΟΝ 

ἐν πον 
σι μδν 

᾿Εγανικεύθη, κατέστη "κι ς “ 

Κολοσσός (6), 

κοινόν. 

Περὶ τίνας : ἰξε, “Ξ 

᾿Ενενίκευσα, κατέστη“ Ὁ ΞΞ ΝΣ 

σε. γενικόν, κοινόν, 

᾿Εφόρεσε σαρίκιον. 

(ὁ) Θεῖος ΣΤΟΝ εἰΡἾ εἶς 
Φὺς πατρός}. 

Ξι ὦ“ . 
(ὁ) Κίδαρις (σαρίκι) κὺ “Ε ἀκὶ. 

ὁ} κοινός, γενικὸς, Δ καὶ (ὁ) ς, γενικὸς ῳ μ᾽» εἰρ 
δημόσιος, 

-ὦ 

Τὸ κοινόν, Δῆμος, ἅς {4} 

[ὁ). Δημώϑης--᾿Αγοραῖος, . 5 
χυδαῖος. (5 , 

(ἡ) Γανίκευσις, ἐκλαΐκεωσις, 

(ὁ) Σαρικοφυρεμένος, 

(ὁ) ᾿Αμήχανος, ,ᾳ-,} | εὐ Ἂ 

ἐκστατικός. 

"Ετυφλώῶθηῃ. (λα ς ΠΕΣ 

Παρεῖᾶξ, παρέβλειμα. ει τ 

᾿ -,ὸ ΩΡ 
[Κατέστῃ τι ἀσαφὲς “ν ἀῶ -- 

Κατέστησέ τι αἰνιγ- δ... -- 

ματῶδας, Ἐπ δ κα 



.. τέδ.. 

(τὸ) Ἡγίον, χαλινὰς -3 Ἰλρῖ. ε ὁἵς 

Ὑπέκιμμε, ὑπετά- 

Ὑὴ, ἐτα πεινῶθη. - “κπὶὶ εἰ ἜΠΟΣ 

Αἰχμάλωτος (ὁ}. 

(ἡ) Βία, σφοδρότης, 

Ἢ ᾿Επικεφαλὶς---ιπόθυνσις - 
{ἐπιστολῆς κλἈπ). ἐπιγραφή. 

᾿Ενϑιέφερέ τινα, ἀφεῶρα. φ. ἐμῷ 

ι2 ΕΡΗ Ἴ 9 ἰς 

τσ ὠξε} 

“ὙὙπέφερε, ὑπέστῃ, ἔπαθε, 
ἐμόχθησα. 

᾿Ενδιεφέρθη, ἐφροόγ- 
τισξ, ἐπεμβλήθη. “- 

(ἡ) Ταλαιπωρίᾳ, κόπωσις, "ΕΝ 

μῦχθος (ὁ). ΝΝ 
() ἐνριαφέρον, Φρον- ᾿ ρα Ὡς 

Ἢ Θεία Πρόνοια, Ξ ΑῪ «να 

Δηλαδή. ΤΥ, ̓ ὠεὶ 

ἢ μουα,͵. οἱ (᾽ς 
Ρητορικὴ (ἧ). δ οο 

Πνευματυκός, νοητικός, ἰς ἐν 

“Ὄνομα ἀφῃρημένον, 6.» :-πἢ κ 

᾿Εγνώρισε. στ, ἱ ὡρ 

᾿Ανέθεσε. ὠὀΐ οι 

Ὑπευχέθη. Δα ἴα ἐ Δα ἰρ 

συμφωνίαν, σύμβασιν. “ὑπ: ἀΑΊυ 
Ἃ Ἔκαγμλις, ὑπῦς , κς ςουτς 
᾿Ανάθεσις -- Συμβόλαιον --  Ἐποχή. 

“πὰ  ὃ .- 

Ἢ Παλαιὰ Διαθήκη. γ᾽, αἱ 

Στοιχῖον (τό). 

(ἡ) Πεντηκοστὴ (ξορτὴ). 

᾿Εφέρθη σκαιῶς, 

᾿Επέπληξε, ἔψεξε, 

(ἡ) Σφοδρότης, δριμύτης, δος δ 

Τὸ ἄνθος τῆς ἦλι- 

᾿λακοολαί μης. 

(ὁ) Φοῖνιξ (μυθ πτηνόν). 

γοὶε. 'α ΨΕΡΙ 

5, 4. α} 
ΜΞ ΞΕ Ὗ 

ἀρ κι Ασνιέκος ἐτρ 
οὀφυδρῶς, τρα’' 
χέως. 

.5 5} ΠΝ 
“α..σ ὡς δι. 

σκαιότης, βία. 

(ὁ) Σᾳοδρός, σκαιός, .1.} 
δριμὺς, βίαιος. τ τ ἘΞ 

ΗΠ ἦι 54 

κίας, ἀκμὴ νεότ. οὐ ταὶ] ΟἹ 2 
[- - 

"“Επίπληξις, ἐπιτίμησις. "ΝΣ 
ΡΝ ἷ ὩΝ ὩΣ 

[ἃ} Λαιμός, ταάχηλος, (ἢ Φ ιτὐ-ὦ 

Ἔνηνκαλί- -ν 
σθη, ἠσπάσθη «ἢ τοὶ ϑ3ω; ὅτι ἰς 

᾿Ἡσπάσθῃ ΝΟ ΙΝ 
θρησκείαν. ἥμμα " τῆς Ἵ 

Π ᾿ πα τα , " 
(ὁ) ᾿Εναγκαλισμός, ἩεῚ ι..΄, διε. 
ἀσπασμός, 

οι οἷ 

εἰλ τ «ἢ 
(ὁ). 

- “--" - [:} Ἂ 

(ὁ) Βάτρυς (τσαμ πί). αὐἷις τα 5» δ τ 

᾿Αράχνη (ἡ). «δ τς ,4 ρος 

᾿Εχαλίνωσεν [ἄλο- δλ ἃ « 

ψον), ἢ οὐ α ον ς 

"Ανεφάνη, παρυυ- λ Α΄, Ὁ α 

ἘΝ “κ σιάσθη τινΐ τι, 

Ἔδεσεν ἢ ἔ- ὡ ἜΤ Ρ, ϑ α 

ψραψε διξύ- Ξλοκα ἐν 

θυνσιν {ἐπιστοαλῇῆρ). 
νον 

(ἡ) Φανέρωσις, παρουσίασις, ὥὧὦϊτο 

ἪΡ Ἢ [τὰ) Σύννεφα, νέφη. 



Σ 

Συνήθισε, εἶχε τὴν 
συνήθειαν, 

ΝΌΟΝ ξ ΠΟΥ; 

(ὁ) Συνήθης - ᾿Αρχαῖος, παλαιός, ιφοῖς 

τὴ ΕΗ 

ἘΝ ᾿ ξ βο 

᾿ 
{τὸ) Λαγοῦτον {μουσ. ὄργανον). 3.»5 

δὶς 
ΠΡ “Ὁ Σ νίρ 

᾿Αρχαιότητεας (αἰ). 

Στέλεχος (τό). 

Γδὲὴὲ ᾿Επισκέπτης ---Ἐπιστρέ- 
φῶν (ὁ). 
(τὸ "Ὄφελος, ὠφέ: 
λειὰ (ἡ) ---Φόρος ιὁ) 

(ἡ) Κλινικὴ -- ἐπίσκεψις .- 
ἀσθενοῦς. ῦ οἷς 

(ἡ) ᾿Επανάληψις, ἐπιστροφή. ὃ οἱρὶ 

Συνήθης (ὁ). “ςαἰχο} 
. Δ ἔπ “ο 

Συνηθισμένος (δ). ΠΙΡΎΨ᾽ ὉΣ σα 

Ἶ ιν» δ 

Προθεσμια(ἡ) “δὶ "κ΄. ς ὕω Ὁ γ 
Ἢ γῆ τῆς ᾿Επαγγελίας. ΡΝ ω ἶ 

Ἢ μέλλουσα ζωή. ο 
Ἔξ τη: ι} “" ᾿ ἜΝ ᾿ 

σα τας. -ν ; Ὁ» ἢ οἷς «Ὁ ,δ}. 

στασίαν, καταφυγὴν --Προσέφηγα. 

ἐ) Καταφυγή, προ- . δε 
στασία. 5.5.» 2..- 

Φυλακτόν (τ6). .» »»" 9 δα, δ 
ΚΝ 

Καταφύγιον (τό). ΠᾺΡ 

Θεὰς φυλάξοι ! Δ δὼ 

Κζκατέστ 1 “«," Β.ᾳ. 

μανό- Ἵ ἰὼ ΜΣ 2.» " Ὁ 
φθάαλμος, , 

(τὰ) Κρυφὰά μέλη. 5.) μα 

τῇ} Ὕβρις, βλασφημία. ἷυ ,» 

--ἴξ.-. 

Ἢ Καινὴ Διαθήκη. 

Ὃ ἐπίδοξος διάδοχος. 

Ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ. ΟΞ 3 

(ἡ) Εὐθύνη, ἐγγόησις. ας 

ὝὙπ᾽ εὐθόνῃ τοῦ, α ρ' Δο 

(ἡ) ᾿Ανἄλπψις -- Προμήθεια, ἃ απ 
τροφοῦοσία, ᾧροντίς. 

(ἡ) "“Ομοσπονδία, συμμαχία, “ὦ 

ΝΑ Ἰνστιτοῦτον “ ως. ξ “7 

Σύμμαχος͵ (ὁ). τ Ὶ 

Ξυνϑήκη (ἡ). ΝΥ 4 

()) Προμηθευτῆς, ἐργολάβος. Δ γλτἢ 
᾿Ομόσπονδϑος (6). ΚΝ ΜΙΝ 

(δ) Γνωστὸς -- Συμβαλλό. ς ἡ 
μᾶνος, 

.ἰ -ιωρᾳ.. 

(ἡ) Πορνεία, ἀκαλασέα, δ. ᾿ 

Ἕκυρ Φ “τ τ΄" -." 

τώϑηζ ΔΈ ΚΡ ετο 
ἐλωγίσθη, ἐστραβώθῃ {πόδι ΚἈπ). 
᾿Εκόρτωσᾳ, ἐλόγισα, ΡΠ] Φ τ 

ἐστράβωσε (πόδι κλπ). ζ.5 2 
(τὸ) Στράβωμα, ᾿ -“ν- 

κόρτωσις ἢ. ἔξ ΡΕΣΞ 
(δ) Στραβός, "ιν, ἃ 
κυρτός, ζ΄. . ἐς κι ξ Ϊ 

(ὁ) ᾿Ελικαιδής, στρεπτός -- “-“ ἃ Ἀ 

(στραβός ξ--" 

᾿Επεσκέφθη (ἀσθενῆ). "55 ὁ 5 εὸ γῶν 

. ΡΞ: Ξ- 

Συνήθισέ τινα εἴς τ, 35. 5 μα 
᾿ - 

᾿Επανηλθε(ξαναῆλθε) 5» Ν ΝΡΝ 



3.» --τὲν -- 

δα! (ἡ) Αἴξ (ἀστήρ). 

Ἠδιίκησε. ὁ δ με ρο ι κ» 

"Εθρήνησε. ΠΟῪ δ ρι ἰἷ 

Ἔβασίσθη ἐπί τινος, ἰρ ἣὰ 

(ἡ) Συντήρησις, διατροφὴ. ὐ 

(δ Θρῆνος, ἢ (ν, Α΄ μβο, δ κ 
φμο 

(ἡ) Σκαπάνη, ἀξίνη. ᾿ Τα ἐμ 

Οἰκογάνειάρχης (δ) 

ολύμβι (τό). εκ 

(6) Κολυμβητής-- Πλωτός. ἐ 
[ὁ) Σημαντήρ (σημάδοῦρα)͵ - οἹς “ 
Πλωτήρ. “ἔρμο 

᾿Εβοήθησε, ὁ λα ὁ εν 

ῶτσε βοιγις μόνοις ἢ 
θβόβαα, ἐν ψρν Φ μα δ 
ἐν κκαυδος ΚΝ, (οἱ κ . ε)0 5 

(ἡ) Συνεργασία, σύμ πραξις 

(ἡ) Συναργατικὴ (ἔνω- -2} ἅτὸ “ 

σις, ἑταιρία}, μω “Ὁ! - τ 

(ὁ) Βοηθάς, βρηθητικός, ῳ "ω 

Συνεργάτης (6). ὁλ; 

Οὔρλιασε. “ας κα 

ἡ" ᾿Ωρυγὴ (οὐρλιασμα), ε " 

Ὡρυόμενος (ὁ). ἈΝ 

"Ελάττωμα (τὸ). ἡ: 

Δαναισμὸς (6). δ λοὶ 

ἢ ρασνεου καὶ ἐκρί.  κἦ 2 δ΄] 

τος  αυφορὰ ὑπ, 905} 
ἡψεύτικος, δαναικὸς. πππα 
ἡμμὐνμῃ μαλλιά {π8- Κων ΝΜ 

Δανειζόμενος (ὁ}. πο 

Δανειστής (ὁ). λα 

"Επτώχεϑυσα, κατέστη .“ "5... πῷ'οὸοὃκ 
ἄπορος, ἐνδαής. νιν Ὁ 

Κατέστησε ἄπορον, . 5 . 

ππεδ ΡΟ κ κως γ οἾ ἐνδεῆ. - 

ᾧ παχα ΠΡΑ ἱ κἹ,Ὁ κ' 

δ Αέοςς πῶσ κα ζο» κ’ 
Βάτος (ἢ). ΩΝ "- 

Κατέστη δυσνόητος. ς»9 πα 9 ψο 

δυσνόητουσ (ὁ). εῳ ες, ὌΝ ΒΥ. » 

᾿Απεζη- , “ . φ- 
μίωσς, ὧν οἰ υσουἷς 

᾿Απεζημιώθῃ. ω᾽ », οὐ. 

᾿Αντάλλαγμα (τό). .»»ἱ » Ἷ. ξοῦ » 

᾿Αποζημίωσις (ἢν. οὐ κό » ϑς 

᾿Αντί. οι» 

Παρημπό- - .- σον, ὦ συ 
δισε, ἐμα. διοῖ; ὄν» ἘΣ τὸ 
ταίωσε, ἐπεβράδυνα. 

(τὸ) Κῶλυμα, ἡ ςΞῸ τῆ. κα 
πρόσκομμα. ὧς» "Ε ΡΤ ἀλιρ 



(95 --Τελ -- 

᾿Εξηντλήθη ἡ ὑπομονὴ 
τοῦ {ἔχασῃ τὴν ὁπομ.) 

(ἡ Ἔνδεια, ἀπορία, δ νον 
πτωχία. 1} 4“2..6 

Ζῇ εἰς βάρος τινός. -- αἰὶς ὅλαι 

Διέτρησε -- Κα- 53... 2 
Βώρισε, ὥρισε. τ 

Διῶρισε, ῴ λα 

[ὁ} φθαλ" να 

μός, μάτι κοφο τ: “ὦ. τὰ 
ΜῈ ΒΝ Κκ “- .' 5΄» (ἡ) Πηγὴ -- πὴ ατῷὰ ᾿ 

σκοπος--- Ἴδιος --- Εἴδας, , 

(ὁ) Προύχων, πρό- . ᾿. 
κριτος. ὀἱϊο ̓, ξ τὸῦρ 

ΕΤῸ εἶδος, ΠΡ 

(ἡ) Αὐτοψία, θέα, κύτ- υ. . 
ταγμα (τά). δι ἰαα» ἀἰςς 

(ἃ) Αὐτόπτης μάρτυς. ΠῚ αἰ 

(ὁ} Διοϑισμός, προσδιορι- “ . δχ' 
σμὸς- -Ξιτηρέσιον {τό}. μπ 

.» 

Πηγαῖος (ὁ). ὑμαα 
(ὁ} Διωρισμένος, καθωρι- 3 
σμένος, ὡρισμένος. λιν π-ὦ 

(6) Ρόμβος (σχῆμα, ὠτα᾽ δ. 
(ὁ) Αὐτόπτης, θεατής, , » 
βλέπων (ὁ). παν 

ὁθ προ σαὶ εἴρρι 9ρ» 
Κατέστη ἀνίκανου. 

᾿"Ετραύλισε, ἐδύσκο- -ρ - 
Ἀεύθη (εἰς ὁμιλίας). ῥ᾽} 8 ῇ 

(ἡ) ᾿Ανικανότης, δυσκολία ε 
ἰὁμιλίας', τραύλισμα. 

-Ἶ 

[ἡ) Κούρασις, ἐξάν- 
τλησις, ὑπερκόπωσις ἰπιοὶ: ἀρνὶ (5 

(ὁ) ᾿Ανίκανος --- ᾿ αν 
Τραυλύός. ἐεΊ Φ υ 

᾿Εστιγμάτισε κα τε "᾿- 
τήσχυνε ἀν τν πολυ αὐες δο 
(τὸ) ᾿Ελάτ- ᾿ - 
τωμα,ἐλατ «οἷα . 3 (-"-- 4) «τὸ 
τωματικότης -- Αἴσχος, ὄνειδος, 
(6) ᾿Επονβίδιστος, ἄτι- 
μος, ἐστιγματισμένος, ἘΕ, «ἦς 

᾿Ελαττωματικὸς (ὁ), ἘΡΡΕΝ κ-καλ' 

(ἡ) Διαφθορά. ὥκαρ 

᾿Εώρτασεα. ΠΩΣ ἜΠΟΣ. 

“Εορτὴ (ἤ). οἰοῖ, ξ χε 

Τὰ Ἀριστούγεννα, Δ] -μῷ 

᾿Ωνείδισε, τι κῷ 

σα διὰ σταθμῶν) σελ 
Διαμέτρημα (τό σῳο 

Ὃ Ἰησοῦς. «6πὲδ 

ἀνα. δα μεῖνε τόρ εῖν 
(ἡ) Ζωή, βίος (ὁ). ζει ,Ὄλλ 

(ὁ) Ζῶν, ξωντανός, ἘΠ᾿ 

[Πόρος ζωῆς, - 
τὰ πρὸςτὸ ζῆν“, ἐκ ε τά )ρλια 
[ἦϊ] Σύνταξις [παλλήλου αἴας 
καὶ Δ. π᾿}, μ»" 

Συνταξιοῦχος (ὁ}. οὐὼα Γ᾿ 

᾿Εκροραύγασα, ἔκλαυσα. το 

(ἦ᾽ Κραυγή, κλάμα (τό). Νπ 
(ἦ) ᾿Απδία, ἀποστρο- ΠΝ ται 
φή, ββλυγμία, 

Τα ΚΟ ελμν 
[ὁ) Συντηροῦμε- 1 
μενος (ὑπό τινος) Ὁ 



ΒΡ} 

᾿Ερωτοτρόπησε. (ὁ) ἘΕΝΝ { ἰς 

(ὁ) Κατακτητὴς εἰσβολεύς. (:.») ηἷρ 

τὸ Περικάρδιον, , κὰν κω !ἅ - 4]: 
σκέπασμα, (5). Ἔ. τὰϊ 

᾿Εβυθίσθηνκατε: - .ν, , 
δύθη (ἐϑούτησα) (υ 5 Ξ ) δ» ᾿ υδὶ 
᾿Ολιγώστευσα σφ) λα οἷ 
[νερό]. (ἡ) ωῶπτο ῖ 5 

᾿Εξεκένωσε (ᾧῷυ- : . , 
σπολανικῶρ), ( ̓ Ν γ ἱ οὶ 

Ξόπρανα (τά}. λα ἰς 

Ἔ Ἐξώρνισε, . κόνις 41. 
ὥργισα. ( Ν ) Ὅτ ες 

(6} ᾿Αφ.εἰς, συγι,, 15. 7.5: ἡ. 
χωρῶν. (ἀξ) μὰ ὁ ε οδὲ 

᾿Απρόσεκτος (ὁ). ( ὑμᾶς ) Ὁ ̓  Ἐθολοφόνησε, Ὁ Δ} 2}, ει μα, ἐς ἐφόνευσε. 

Συμφορά (ἡ). σις Ἐπ πε 
ἜΘ | . ἐν . 
πος ῬΗΤηΡ ( ἐς ) ων : εἷϊῥ 

δα αν τας (28 φύυραν 
Καειδαριὰ (ἦ) ων, ξ ΒΕ 

δ) "Ἃ , - ἐπολύεμθνῦ, (36) οτος ὧδ 
᾿Ηγωνίσθη, : . “17: 
ἐπάλαιαα (---}} «Ἡ ἴα ἐς τ 

(ὁ) Νικητής͵ τ χα «}ς 

Ὡς ἐπὶ τὸ πρΝ ὅν ΠΣ πλεῖστον. 

(ἡ) Πλειονότης, (τό) πλεῖστον. 4: 

Παρέσυρεν εἰς ἊΝ ὦ, Ὑ.1]: 
σφάλμα, ἐξῃ: ( ) οὐις 
πάτησε 

Λανθασμένος, πταίστης. ἁἰς 

.-ὔξ -- καἰό 

(ἡ) ᾿Ανίατος (ἀ ϑένεια). εἱς 

[ὁ] ᾿Εξηντλημένος, .1ς . 
κουρασμένος, ὀρ; -ϑ 

Ἰ000-- ἔ (.}} 

᾿Απουσίασε, ἔ- 
ἄξιψε--- Ἔδυσαν ί -- ) ἜΝ οἷ 
᾿Ελησμόνησᾳ, διέφυγέ ᾿ , 
τινά τι. Ὁ} οἰὸ 

᾿Εζαλίσθη, ἔχασε ΞΩ , 
τὰς αἰσθήσεις. οἱ καὶ ὡξ «οὐ 

Λάσος (τό. εἰ “ζ χις 

. 
(ὁ) ᾿Απῶν, λείπων ευἷξῥις οὴς 
(ὁ) Παλαιός, ἀρχαῖος . 
ἱκαιρός, ἐποχή, (.9) σ} 

᾿Εβσήθησεα, - . τὰν τσ 6}. 

συνέτρεξε, Οὐκ μ- ")Ὁ ὦ ὦ ωἰς 

᾿Εγκατέλειψε, ως ον πα 
ἀνεχώρησε. (Ὁ ) οὐ -" 5 

(ἡ) Νεᾶνις, δεσποινίς, (..»} δῷ 

Ἑζήλευσε. (.κ 6) ὁ» ὦ. οἀγενς 

Ἐβυθίσθη, ἐχώθη. (99) γα εἷς 
(τὸ) Αντρον, σπήλαιον δι δς 

--ἀάφνῃ (φυτόν), ΠΥ͂Ρ ξ Εν 

" 

Βυθισμένος τι). οἰ 

"ἀκρώμιον ζώου, τς} ΓΞ “ξ ἘΠ: 

"Ἐπιδοαμή (ἡ). δ γᾷ 

Εἶσαι ἐλεύθερος “, ; ΜΧ.Ρ 
{κάμε ὅ,τι θέλεις) δι ὲ ωΡ ὅλ... 

Πνιγμένος, βυθισμένος, ( ἘΣ ) 3 

: ΠΑΙΕ 
(τὸ) ᾿Αέριον, ἀεριόφως οὐ χὸ. ξ “ΣΡ 



᾿γαλλίασε, ἐχάρη ἐε---τ αι δὰ. ΠῚ 
(ἡ) μὰ «αριότης -- ΑΚαρά, “ἢ φι 

ἀγαλλίασις » 

Ἢ Α.Θ. Μακαριότῃς. Δ“... ἜΡΟΝ 

ιαακάσιος, εὐτυ- ΝΥΝ, 

χῆς, εὐδαίμων. Ὁ "ὦ ὦ...» 

ἯἮ πάτησε, ἐξηπάτησε. ὧν Ἀ ( κ 

νι, 

{ἡ} ᾿ΑΙπάτη͵ ἐξ απάτησις, εὐμε, κα 

᾿Εξηπατημένος (ὁ). 

Ἢ γνόῃσε (ἐξ ἀμαθείας). ἜΣΕΙ οἰ Ρ 

οἱ απ ρὲ 

(ἡ} ἱΜωρία, ἀμάθπια͵ ἄγνοια. 5.5 

(ὦ ἀμαθής, μωρός, τυ εἰο 

β ὯΣ “᾿ς 

δ ἐπι 

Προσεποιήθη 
ἄγνοιαν, παρεῖδ8. 

Κατέστη ἰσχνός-- 
᾿Εμωρολόγησεα. 

Ὁ μονοδὶ τανοαρός με, ἦε: 
ΓΙύον {τό}. ἘΠ 

(ἡ) ᾿Ισχνότης, πενιχρότης. γγ ᾿ 

ἐξαλίσθην αν ταν : ΟἿΣ 

(ἡ) Ναυτία, γαὐυτίασις οςδρ, ΕΣ 
μα ΒΕ: 

᾿Αδήν (6). δὺς (Ὁ δε γε χα 

(ὁ) ᾿Αδήν θυμοειδής, ὧς-»»». δ ὦ 
- πα .Ἔ -- 

(ὁ} ᾿Αϑὴν θυρεσειδής, δος 

(ὁ) ᾿Αδήν ἐνδοκρινής. , ὁ 

(ὁ) ᾿Αδὴν σιελογόνος. 

Προέδωσε {ἐπρόδωσε). 

{.9) ΕΝ] ἘΡΨΒΟΨΎ τς, οἴ δος 

᾿Εσυνέφιασε, 

Διβκινδόνεωσα, : ΕΣ, οἱ» 
ἐρριψοκινδώνευσα, 

(υ)υν ἊΝ" ἰς 

(ὁ) Κατακλύξων --- 
: 

(ἡ) ᾿Ακαλλιέργητος
 [νῆ}. γ᾿, 

(6) ᾿Ασοφῆς, . ἀν νας "" 

αἰνιγματώδης ἡ “Ὁ, λαοὶ γα, (ς οὐπο δ 
Αἴνι Ω, Τα} ; , . 

γμα, γρῖφος, ων ἢ εἴας 
μυστήριον, 

ὑλονὴ, ὄμορφη, (} 0] κὲ ος 1 
ἰσεν “Αντήλλαξα, (.56}.» δε εν 
πῆρα δι τος, )ζωρις ΣῈ 
᾿Επεσκέφϑητινάω “1. ἢ -, 

κατὰ διαστήμα- “Ὁ 13 πα ὦ ΠΝ. 

τὰ [(ἀραια). 

(τὸ) ᾿Επακολούθημα, -:--, ὦ. 
συνέπεια (ἡ). Ἐπ ῚΕ 

Τὸ κάτωθεν τοῦ λαι- ΄' ν 
μοῦ κρέας (βοός ἀκ γος "ζ μππϑ 

Παρῆλθε (καιρός) --- δος κα 
"Ἔμεξινα, παρέμεινε, “ΤΠ π ΜΡ 

᾿Εσὐσκόνιτε, σήκω: ..Φ. 5.,, 5." 
σε σκόνην, ῦ ᾿ -καὶ ἐν 

(δ) κονιορτός, σκόνη (ἡ).Ὁ “κε 2 ΣΑΣ 

(δ), ΓΑσπιλος, ἀνεπί- ““ : 
ληπτος. «οὶ ΠΕΡ Ὶ 

-.«᾿. 
(τὸ) ᾿Αμαυρὸν (χρῶμα. ὃ.»-- 
(ὁ] ᾿Αᾶμαυ- 
ρός, θάμ- ΨΥ εκ. ξὰ 

μὰ] 

βός, 
(τὸ) Λυκόφως -- δ ν 

Θάμβος (τό. ω-"-" 

Ἐμακάρισα,. ΤῊΝ. 



.- [ἀ λ-.ὕὄ 

᾿Απεδήμη- 
σε, ἐξενι" 
τεύθη. 

Πη ἀαρεξενεύθη, ἢ 
ἠπόάρησε. 

οὐαί γ ΚΑΤ τ ἈΕῚ 

τγεποὶ ὗ - 3. 

.“«κε«-; 

-- δὴν ( .“""». ξ) - -Ἐ 

(ἢ) Δύσις ἐτόπος". 

(ἡ) ΠΑ ποδημία, 
ξενητδιά, 
ἐκπατρισμός , , 

Κόραξ. οὖ "κ Τα ωἱε 

Παραξενιά (ἡ). 4} κβ 

᾿Ιδιοτροπία, ο .».Ἱ ἀ} ΝΕ 
.2} 

(ἡ) Δύσις (ἡλίου κλπ.) «᾿Ξ 

(ὁ) Παράξενος“Ξέ- ,“ .’ -᾿ 

νος, ἀλλοδατπός. δ ως τὸ 

(τὸ) Παράξενον ε᾽ “- Ν 

{πρᾶγμα}, παρα- «δ ρ "ἢ Δ. 

δηξότῃς. 
"4. 

Ἔ «οσκίνισς, κα ἐγ, ΝΕ 

Κόσκινον {τό}. μἱᾳ ξ ὧν ξ 

[οπκίνισμα {τό ἀ Τ 

᾿Ἔκελά: τ τ πὶ σὰ ., 

ἴδησε, «λυ 5.» 

Κελάϊδημα (τό .- καῇ Ξ᾿ ΗΝ 

(τὸ) Μελῳδικόν {πτηνόν}. 5. μ᾿ 

Ἤπάτησε, ἐξηπάτησε. αὶ ΜΕ: 

ἜΦ.. 2 σ- 
Ἔπλάνησε, ἠπάτησε.  ). :Ὶ ἐΡε 

Ὦ . "ἢ ᾿ [1 τ 
-: ων »,»Ἐὶ ᾿Ἡπατήθη, 

ἥτις οἷ.) ἢ 
(ὁ) Ἄπειρος (ἄνευ πείρας). 

᾿Απροσεξία (ἡ). γΕ. ξ ΣΝ 

᾿ ὥρα κὰν,3 

οἰκο τ Σ 

(ἡ) Προδοσπία, δηυλιότης, 

(ὁ) Πρφρυδότης, δόλιος, σοῖς ̓̓  ΠΕ" 

ΓΠαρίστροφον {τό . οήα 

Λιμνἄριον, νερόάλακ- κὸ ξ μν 

ἥαμος το Ὁκρ να δια 
ἐφθόνησε, (ἦτο ς 6 τοις ς τς 
ἜΣΥΜΝΝΝΝΝ ἔδωπεν “ρ σιρῖ 

(6ὁ} Ἄφϑονος, δαψιλής. 

(ἡ) Χαλάρωσις, 
χαύνωτης, 

Ἦλθε κατὰ τὴν 
αὐγήν --Ἔγινε. 

σὐμζεις δκὲ κι ας ) γε 
Χαραυγὴ (ἡ). 

μιὰ εἰκὸς φὲ " 

Ῥ --, 
(ἡ) “Επομένη, αὔριον. Δ 

Τὴν αὔριον, τὴν ἐπο- ΧΆ} ᾧ9 [κε 

μένην (ἡμέραν). 
Ἔπρογευμά- 5.,- 
τίσει ἢ ΤΕ ΎΤΕΟ ὙΓΕσ. 

Πράγευμα {τό}. «ἡ οἐἷ “Ζ. ἈΚῈΡ 

ἜΘ Ε, ξ΄.“ .- 5. -- -" 

κε άτανς ιξ ἡ} λιλκαὶ τ ἱὰρ φὰρ » 

(ἡ) Θρέψις, τροφο- τι νςς 
δύτησις. ἀν 9 ν(Δ)ὰ 

Γεῦμα (τό). ἀγλρ ε μὲ 
μι , ῥε .. 

Θρεπτικός (ὁ), πο “οἷαρ, 

ἼἜΦυγε, ἀπεμακρύνθη 
---.Ἔδυσεν (ἥλιος), ΠΓΝΟΝ ὦ , 

"Εξεπάτρισε, ; : “. 

ἀπήλασα. -. "Ὡς 

Διηυθύνθη Ψ 

πρὸς δυσμάς τ σέ στ] 



-" . ᾿Εβυθίσθη, ἐπνίγη 
{εἰς ὅδωρ), (δαὶ ἃ 3..ὁ 

᾿Εβύθισε, ἀπ 05 
κατέκλυσεα, .- να΄ μ ΒΝ ̓ ὌΧ 

᾿Εβούρκωσε (μάτι). ΤΕΥ; 

Διήρκεσᾳ, “κα τὼ 5 μλυζω 
(ὁ) Βυϑισμένος͵ πνιγ- “ρ ῳ-ς- 
μένος, κατακλυομένος. ἘΕΟΣ ΦῸΞ 

(ὁ) Πινινμός, ναυάγιον {τό}, ᾿ ΓΕ: 

(ὁ) Πνινμένος, Η͂ . ναυσγῴς. ὄῥῤσκ. ξιθυ: 

Ὑπερβολή. 5} 
᾿Ἐπλήρωσε πρόστιμον ῥυ-" ἀ ῥ.» 

ἜἘπέβαλε πρό- “ Ἅ Ξ,.ιῖ 
στιμῦν. ζυοσρ» ἐξ 

"»" - ᾿ 

᾿Ερωτεύθῃ. ἼΡἈ ἐξ 

ιν 

Σ 
Πρόστιμον {τό᾽͵ Ρ»λῇ) 1 ἐδαοὺ δ 

(ὁ) Βασανισμός .- Ἔρως, 

(6} ᾿Οφειλέτης.-- 
ΠΙιστωτής ---Ὁ Αν. ἰς» . Ζ κυ 
τίπαλος. 

“««}Ρ 
᾿Ερωτευμένος (ὁ}. ῥυ-- 
(ὁ) Γεαϑαγός .-π μ «Κι ιικᾺ ΝΞ: 

(πτηνόν). ουξ. ΦΡλΊ » 
᾿κόλλησε (διὰ κόλ. . ι 
λας - ᾿Εθαΐμασα, "»"« “δε, ὃν 

-. ἃ "»" Θαυμασμὸς ἔκπληξις. 2.5 

Οὐδὲν τὸ περίεργον, ΓΞ » 

Κόλλα (ἡ). εἰς 
(ὁ) Δελεασμός --Παρακίνησις,͵ Ι οἹ ὕποκίνῃησπις, Ὸ, 
᾿Εκόλλησᾳ Ἔκ. ις (διὰ κόλλας). κα στ ἐβρ εἰς δὲν 

- ἕο. 

δ 

Ἔξ ἀπροοσξίας, -ῷ - 
προς δοκήτως “ἢ ὡς 
Λευτὸν στέγμα ἐπὶ τε - “- 7 Φ.}» 
φαλῆῇῆς ἵππου Ἔκλε- 2. ζ".υ 
κτιὸόν - ᾿Αρχὴ, ἀπαρχή, Νέα σελήνη, 

ΕΥΡΥ 

..Ὲ 

(ὁ} ᾿Απατεών, δύλιος. 23. μ2 3 ΠΙΩ͂Ν: 

ΠΡ: 
Σάτκος (6). στρ, “ἕ δ δ 

(ἡ) Κενοδηξία, ματαιοδϑξία ., ὑπεροψία, ΞΕ 

Κίνδυνος (ὁ), 

(ἡ) ᾿Απροσεξία, ἀμέλεια, 

Ὅ καλῆς . “νὸς δ} 

γῆς, χ νής. 
(ὁ} Κενόδοξος, κοῦ. “.". Γ᾿ 

τ᾿ »»-" 

Φφυς, ὑπερόπτης. τα 8»... 
᾿Εκέντησε (8. ἃ βελό.. , ο΄ νυ, 
νης, ἐβελάνιασε). ΡΣ  ) μΡ' 

. « -. δ." Βελονιὰ (ἡ} οι» 

(τό) Ἔνστικτον, ἔμ- ὍΝ κι 
ᾧυτον, ὁρμέμφυτον “ σἱ. εχ 

ΩΤ 
Εφύτευσε. ωΐ ταις ΕΝ: 

ἰτὸ) Φύτευμα, φύτευσις. νὸ 

(6) ΚΚαιρός φυτεύσεως-- ᾿ Ι" 
(ὁ) Βλαστὸς (βλαστάρῳ. τ 

Φοτώριον (τό), ον. αἱ οἷ: 

Σκοπός (ᾧ), ο» εἾ Ε τ» 

᾿Εφούχτισε-- 5.--. κι μι 

Ἐλουζαλιος μϑ ἀβγ κα ἐς 5.» 

(τὸ) Δωμάτιον, ! “Ν 
ὑπερῷον. ΡΝ ΠΕ Ὸ 'ξ ὍΣ 

Κουϊάλα ἢ, οὐ κι Ὁ 



᾿Απόπλυμα {τὸ}, 
ὌΝ κα. 9 μ- 

Ἐν ΒΒΕΌΡΨΙ ξ ως κὰκ ὦμο 

“Ὑδωρ πρὸς πλύσιν, 

εὐ. ε)ϑϑῶς 
ΠΑυντήριον {τὸ), 

᾿Εξηπάτησε͵ --ἰ Ενό- ὦ . Ἄ μπ 
θευσε, παραποίησπε. οὐ 

[ἡ] ᾿Απάτη, δῆλος (ὁ) -- δ ςς 
ωπ ΓΙοθεία (ἦ!. 

(ὁ) ᾿Απαταῶν, δόλιος ὁ.) . .15,." 
- [Κξιβδηλσοποιώς ΟΣ ΠΆΘΕΙ 

(ὁ) Νοθεωμένος -- Κίβδηλος, ὁ κα 

ἐσ ἢ Ρ 

Ι͂ "“ : εὐ 
ξ απ 

μὲ αὐ εἰβρς μὰρ 

(ἡ) ᾿Αδικία, ἄδικον (τὸ. 

(ὁ) Ἄδικος, βίαιος, 
βάναισος 

(6) ᾿Αμαθής, ἀδαής. - 

᾿Επλησίασᾳ, 

{τὸ} Σκέπασμα, - 1, : αι... 

κάλυμμα. ΕΘ ζυτ αν 

“ἘΕκτύπησε. ΤΣ -ρ' 

᾿Εσκέπασε, ἐκάλυψε, πα ασ' 

᾿Ελιποθύμησε, ΕΨΗ εἶς ω 

(ἡ) Μεμβράνα, “πι ς " 
ὑμήν. χιτῶν (Δ- {τ-ὸῖὴρ 1" ξ ἈΕΙΝ 
γατ.)-- Κάλυμμα. 

Λιποθυμία (ἦ). οἱ ἀερ᾿ς τα 

[ὁ) Διπόθυμος͵ εἰ ΠΝ 

ἀναίσθητος. - 3. ᾺὮὦ 

Ἐσῷετε - ἽἼ Ἢ - 

ρίσθη-- το ρλιτρα αἱ ὺς ἂρ 

Παρεβίασε (γυναῖκα), 

᾿Εξεβίασα. 

2 

5...» 

(τὸ) Σκανδαλιστικὸν (πρᾶγμα » 

» "5. .-- 
ἫΦ ἄνηπτε ) μα ὦ ΠΕ - 

[ἡ} ᾿Αφϑθονία, πληπμονή,5 ΠΕ 4) ΕΝ 

ὁὺἐΥ ΑΦ3 , δα- . .- (ὁ) ΓΑφϑονος πα οὦ 
ψιλῆς, 

λ «- .: 

᾿Εκέντησε (ἐτσίμ πι πε). Ὡ"" . τ 

"Ἑκλωώσπε, ἔνη: 
σε {νήθω}. ὁ ὦ - ΄- “ἢ 

᾿Ερωτοτρόπησε. «2 οὐ μα Ὁ" , ὦ σα 

Νῆμα (τάἀ)-- ΚΑ πιμαν, να 

νηματουργία. Ν] ὧξ 

᾿Ἔρωτοτρο πία, “0 χ, ἢ Ξ 

ΓΕλαφος (ἦ). ὧν Ξ ξ ᾿ 

Ἥλιος (ὁ). ἂ] ὦ 

(ὁ) ΓΑτρακτος ἔμ{ον ἜΝ 
(ἀδγάχτι), εἰλω,. ξ ὠ “ἘΔ 

Κατέκτησε, εἰσέ- 
βάλε, κατέλαβε. σα «δ. 
(ἡ) Κατάττησις κατάλῃ ΑΙΤΕΝ .«- - ἊΝ 

προπβολή, 
“4 τῷἋ 

Εἦ) ᾿Επιδρομὴ, πϑοσβο- παν 

λῆ, ἐπίθεσις. δ») 

(ἡ) "Ἔννοια, σημασία, ΒΝ 
ἣ ηΜ ᾿ 
γόημα {τό}, 

"᾿Εσκοτείνιασε (νόϑ), δας ΠῚ 

(τὸ) Δειλινὸν (σούρου πο), ως» 
λυκόφωρ. .5- 

“Ἔπλυνε, ΕΝ, μι Η 

᾿Επλύθη, ΘΟ ἔ Δωρ 

ι“ . 

μ μω κά Ἔ με 

(ἡ) Πλόσις πλύσιμον, 

Πλυμένος (ὁ}, 



τὰ 

ι- -ι. ΕΞ 

“Ερρυτίδωσε, ἐξάρωνσε ι;».- ταὶ ὁ οὐμναρ 
{ἡ} Ρυτίς, πτυχή, . . ,. δ΄, 
{ἰζαρωματιά). γάρ. ζω": 

Κατά τὸ διάστημα, αὖ,  δὲ[ιο 

διαρκοῦντος.. ᾽Εντάς, ἠἢ δ μας ῳ3 

(ἡ! Ταμάσιξ ἡ μαννοφύρος ΜΝ ἰ(δένδοον). 

Παοάβλεμις [ἢ} ΠΕ ἐρὶ 
ὝπΕε}}. “5 “ φανοῦ ΠΡ ον ἰοθ 

θη, ἐζόμπα 6. 
(τὸ) ᾿Ανόδόωχον, κὴ πὶ. 1 κᾳ λυ ὑπβοηφάνει σα ὦ 
κομπαρςμῴς. 

(ὁ} ᾿Ανέσωχος͵  πι͵2 ἢ. 
ὑπερήφανος͵ κα 

᾿Εβούτηξα (εἰς 
ὕδωρ) κατε. θη, ἢ 
ἐβυθίσθη. 

κατέδυσε, ἐβύύθις ἝΩΣ ΓΔ 
ἐβάπτισε ύθιδε, ὡ ᾿ 

αλ (ἡ) Κατάδυσις βυὐτηγμα). 

Ἢ ἑορτὴ τῶν ἐς 1] . 
"᾿Επιφανείων υ ΕΕΥ ἘΝ 

ἄὰὶ ,.: 

(ὁ) Δύτης, βαυτηςτής. μὰς 

ἀκ, νὼ ς δὰ, 
σε νύξ,  κΘἾ λα ἐξ 
᾿Εβύθισα {εἰς ὅ᾽ γωρ) «3 ἐμ΄ αν ΠΑΡ 

Ἐρρογχάλισε, .Ὦ αγ ς ἰαξ᾿ 

ἜΒβ θίφθη (εἰς ὕϑωρ), τς 2} 

Ροχαληῃητόν (τό ΜΞ 

᾿Εσκέπασε, ἐςάλυψε, ΜΗ εξ 
᾿Εσκεπάσθῃ, 2} . : 

᾿ νι τὸ 4 ΜΉΡΟΙ (μία α᾿ ἐκαλι φλη, 

--“ἌΤἸρέ .. 

(ὁ) Σφετερισμός - αι δ ον 
'ἘΚκβιασμός, βία. ἘΡΕΗΥ “--Ὡ: 

Σφετεριστῆς (ὁ). κστπαξ ταν» --οἰ 
"αἰ 

᾿Εκβιασμένος (ὁ). «μὰ 
“Επνίγη ἰδιὰ . ᾿Ὗ ξ΄άΨ., ς- 

, , Ἄς, ἀπ ιν" 
Επληρώθῃ ὁ τόπος͵ ΟἿΑΙ αι ἢ 

Ὅ,τι στέκεται εἰς “0 τῷ «ἡ 
τὸν λαιμόν. ὡΑΡο. Ζ Ὡς 

(τὸ [Πνίξιμον [ἐκ τροφῆς ὌΝ - κῃ 

} Πνιγμένος [ἐκ τροφἾς) οἰζοξ «οἷῥ 

Ἶ οἷς 

Κλάδος(ὁ) ὦ καἰ γοϊαἿ, κ΄ οὐ 

(Ὁ) Πλήρης, συνωστισμένος. 

᾿ργίσθη, ἐθύμωσε. ΒΕ ΌΡΤ, ̓ με παρ 

᾿Εξώργισε, δυση- “ιν ἦ: “Δ 
ρέστησε. ; ΙΖ ͵ 

(ἡ Οργή, θυμός, δυπσαρέσκεια. «---«ἀρ 
(ὁ1 Θυμωμένος͵ κω 
ὠργιαμένος, (ρος ον τ 

(6) ᾿Οργίλος, εὐερέθιστος, ν 
βλοσυρός, “ἘΞ 

(ὁ) Δύστροπος, ὀργίλος. Ὃ μαἐ᾿ 

) Εὐδαιμονία, εὖ .4- “ “5 (ἡ μ ἂ ἰὸς “ΞΕ πμερία, ἄνεσις, 
δ] Χχόνδ ΦΠ4ν..5 ς “.Ό» [δ) χόνδρος «σίαρι κὶ ϑλαδὲ 
(κρέ ατος). 

᾿Εχαμήλωσε [μᾶτι, “ν,ς, 5... ὦν 
φωνήν) καὶ ες κῖν 
Κατέστη νωπὸς, εὖ “πιο, . 5 
χυμος, σφριγηλός, ἡὐσπ 

(ὁ) Νωπὸός. εὔχιιμος, ων; 

σφριγηλός, τ Ὁ} 
(τὰ ᾿Ελάττωμα, ἔλλειψις, --. πὰς 
ἀτέλρια, “- 



ἂν -ὕδο.. εἰὰὲ 

(ὁ) ᾿Απρόσεκτος, εὐήθης, 5, αὶ} 
νωχελής. ΡΝ 

᾿Απεκοιμήθη, οὐἷ “ὦ εἰὰρ ε μρι 
-ν»Β 4, “ι 

᾿Αποκοίμισμα (τὸ). δ 

Ἔνίκητε, κατέβαλε ἘΝΕΕΡΗ ἱ ΒΕ 

Ὑπευίσχυτε, ὑπερενί- ψ ἘΕΡΗ 
κητε, κατίσχωσ!, 

(ἡ) Νίκη. ᾿ ΜΕ, «τς 

Πλειονοψησία (ἡ). 1 ΕἾ 
δ᾽ “δ 

(ἡ) Κατίσχυσις, ὑπευίσχυσις. πολ 

Νικημένος (ὁ), ω- ἡλέ 

"Ἑσφαλε, ἔκαμε ἈΝ ἫΝ εἰς 
λάθος, 

᾿Εσφαλέ τινα. 1; . λυ 

Προσῆψέ τινι ς-φάλμα, 7 1.“ 3,)..΄ λάϑος. καρ 1, ἐς; 

(τό) Λά3ος, σφάλμα, Με. εἰ 

[τὸ} Παρόραμα, λάθοι, ΠΆΝΤ 

(ὁ) Λανθασμένος ἐοφαλμένος. α΄ 

Σοφιστής (ὁ ἘΠ 

Σόφισμα (τό), Πρ ἘΜᾺ 

᾿Επάχυνξ, ἐχόνδουνε ᾿ Ἶ κι ἰ ̓  - 
-- Ετραχύνβη, 

Συμπεριεφέρθη βα- ." Ι Ἶ ΗΝ εἾἿ .- 
γαύσως, τραχέως. 

᾿ ππΗ ἢ -, τῶν 5ὲ 

᾿Εξετ»ναχύνθη ω μα δλὰ ιἀδ ρῚ 

(τὸ) Χάνδρος, πά᾽τ -π.κὶ - οἧ. 51. 

χος- Βαρβαράότης ἡ. ἘΡᾺ δ, ἈΤΙς 
(ἡ) Τραχύτης, ἀγροι- ὥρὰ δ, 117; 

κία, βαρβαρότης. 

(τὸ) Σπέπασμα, Ἐπ «ἢ . 
κάλυμμα. ἀ-ἈεῚ. ξ ἴὸ 

ΡῈ πα 

(ἡ) Κάλυψις, σκέπασμ αἰτό)}, τ. κατα 

Ὥμ , 2 

(6) Σκεπασμένος͵ σκεπαστός, ΜΈΡΗ, 

Ἔκά- ὍΝ 3,0 σ να, σευ 
λύψε. ἈΕΊ» ἀρ, κὰκ 

Συνεχζῴρηπε. “Ὁ Δ.3.; μῶ 

"Εζήτησε ΝΞ ΞΕ, 

συγχώρησιν, ὦ Προ λον... ᾿ 
ἐξιλέωσεν. " 

Χνοῦδι (τό). ΠΕΡ, 
(δ) Συνγώρητις, - πρὸ νὰ. 0} 

εχ δ ὃ ἀκα.) ΟἹ μὰ 

(δὺὲ͵ Συγχωρῶν, ἀφιεὶς ες ὥ, πὶ 
ἁμαρτίας ΚἰΘεός), ΕΣ ας, οἰ 

(ὁ) Φύλαξ, νυκτοφύλαξ, σκοπός. χα 

Τό Μέγα πλῆθος, «κὐ αἱ (Ὁ Ἴνα 

(ἡ) ἐξιλέωσις, συγχώρησις, ἰλαὩ.} 

Καλύπτρα κεφαλῆς ῥω Τα συν 

Δὲν ἔδειξε ν 7. τις κι 
. πε, λον ἰ ἰῷ προσοχή, ὦ 

λιγώρησε, ἠμέλησε. 

᾿Ελησυμόνησε, ὡς μὰς 

Κατέστησε ἀ- ,“.-" ,5...}} 5ϑ».02)οἅἁ10 
πρόσπδκτον, ιἐὰρ 2 μα ες ἰμμρ. 

ἀμελῇ, νωχελῆ, 
᾿μέλῃσε͵ δὲν ἔδωσε 1. 2πγ0.’ 
προσοχήν, ει Βα; εις 

-τ᾿ 
ὦ Πὴ ᾿Επωφελήθη τῆς παι Ὁ : 

ἀπροσεξίας τινός Ἔσο ;" ΒΎΨῚ 

᾿Απροσεξία, ΚΑ πὶ δνρ δὲ τῆν 
ἀμέλεια, λήθη. “65 5 ἘλμΑξ ἡ μὰ 
Ἔξ ἀπροσεξίας, κι δι: ει π δρσς 
ἀπροσδηκήτως. ὅὰρ εὡρ , Ἅ.δὸ 

ὁ Απρόσεκτος, 15..Ὁ τ δὰ κα - 
ἄφροντις. ἘΦ ς: «βὲ 



--ο"ῖ.. πς 

(ἡ) Εἰσοδξία, οὖν: : «Ξ...“ 1 (δὴ Χονδρὸς, χονδοοδι- τι: Ὁ γῆς 
προϊὸν (τό). - ΩΣ ὐλο, εἴ δῆς, ἀγροΐϊκος, τραχὺς, ΣΡ Ὁ τὸ 

: , Εἰσέδινσε, “ χ,0 δι ς “πιο 
{τὰ) Γεννήματα, προϊόντα. ὠὰρι εἰσεχώρησε, ι3 , ἘΡΗΣ μας 

Σ φοδηὰ δίψα, Ὁ 1: “ Πὺ κἀκ . ΒΚ Βᾳ Ὑ 5 «2 «πὸ λαχτάρα, πό- συ  Περιμκάλυψε, Ἔθεσαν͵ χή τς χὔγ΄: 
θος (δικαής). Πε ᾿ σι πῷ . 5 ριδκαλύφ7η, ἐτέ-ὀ - τ: “5, πὶ, 

Δόλος (ὁ}. ΟΕ} θη εἰς φάκελλον «ἀ τρ}» «ἀλ α 
. Ά ο ἐπιστολή). 

(ἡ) ᾿Ἐκμετάλλευτις, ἀν το 
, πλλ 1 (τό) Πρρικάλυμμα, . ἢ 2 ἐὼμ1: κάρπωσις : . θήκη (ἢ). «ἀ λρ χα ωὖλο 

(δὺ Καρποφόρος, προσοῦδλ- : π “" “Ἔᾳ“ 

φόρος. τος «24 ἱἈπερίτμης "᾽ς Δ ες, ΧΡ 
᾿ 3, τὶ ει ε" τος (ὁ), - 
Αλυσίδϑετος (δ) ΒΈΒΕΝ, ΛΡΡΥ. (ὁι Φάτελλος, Ν ΜῈ ; τ “3 - ἢ 

“ο . .. θήκη (ἡ). “ὦ (ὁ) Διψαλέος, Η ΣΝ ιν . - ΜΝ 
(ὁ} λαχταρῶν. ἈΑΟΣ : Ἔκλεισε. ὧι 4 ἅλα ᾿ 2:1 

(ὁ) ᾿Εκμεταλλευτήῆς, “πὸ 2 κα παρ 

καρπούμενος, δα ᾿Εκλείσθη. ὅλα 5) 

(τὸ ἐροϊαν, πρλλσιια νξ ΕΝ ὅϑαῦις ὅλ. (ὁ ε) 8 
εἰσ ημᾶ. : "- "δα Σ “ὦ 

(ὁ) δεανί" ὥς ἀτ λὰ. μό ς. ᾿ (τὸ) λεῖθρον ἰκλειδαριά} 
ας, παιδί. ,.. .- ΝΥ (τὸ) Κλείσιμον, Ν ' “ δὲ! 

Χελώνηῃη (ἡ). "Ἐξ 

᾿Ακρίβηνε (τιμὴ 5 ἡ [κ ἀγοὰχ ἐ μου 
πράγματος) 

᾿ ὕὔξησε, ἀκζίβηνε, - Δ. “τ 

ὑπεαρετίμησεα. » ἐς ΐ ἀρῚ 

(ἡ) ᾿Ακρίβεια, αὔξησις ΓΗ 
(τιμῆς), ὑπερτίμησις, .᾿- 

(ἡ) Ὑπερβολή, μεγαλοποίητις, ᾿μὶῶ 

{τὸ} »τάθιον ᾿ ᾿ τὶ α π δὴπ 

{12 πιλλίου)."» 2 φὶ γῷ ̓ κεν» 

ἜΒρασε, ἐκόχλασε (ὅδωρ). ἐπε (ἐρ 

(ὁ) Βρασμός ἂν ἃ" ὁ ̓ ς μΞ “ ας 

βρασμός. 
: 

Ἀατπαρόλα. 
μ᾿ 

(ἢ) ΠΙπὰ {καπνί- .- ΝΞ ΒΞ 

σματος). ὧν δ: “Ὁ ἀκ: 

"ἜΘθεσεν εἰς θή- “- 0 8Ε ,» ." ῬΝ 

κὴν {ξἰφ50). Δ ορ Ἰγ ἀτατπο ὁ λα 

κλείδωμαι. 

ὅν Κλεισπτὸς (ὁλ 

"Αλυσόδεσε, πων ὃ». ὧς 

ἐδέσμρυσε. ορυ ΝΡ ει» 

μ.1.»" - -» Ὦ τ 

᾿Εμνητικάκησε. 5.),.71.9 με ί “ 

Ὶν ἣ δμμκ ὦ... 
Κατετρύχατο ὑπὸ ον 

δίψης. 
ΜΠ ων 

᾿Απέφερε, παρήγαγε ΡΝ ᾿ εἶ «ἢ 

ἑταρποφόρησε. τ ωρ 

᾿Εδηλιεύθη, ἡπἄτητε,  ῃηὖω 

ἐπρόδωσε, 
μου εἶ 

᾿Ἐξεμετ αλλεύθη, 
“ιν π ᾿ Φ,, ᾿ 

ἐκαρπίθη. 5 ὡ»- 

ἱπῈ ῶ- , Ὧ - ἢ ΗΠ - 

Εἰσέδυσα, εἰσεχῶτ 5 μα], ἡ πι 
κί “πι 

(ἡ) Μνησικακία, 
ΠΝ 

καικεντρέχεια. ᾿πν 3 ὡρ 

(ἡ) Χειροπέδη, ἄλυ- 

σις, κλοιὸς (}. θεῖος ὯΣ 



ΕῚ 

ωεἷ .-- ἔν... ἀκ' 

“-ι} - 

Κατέστη ἀγνώμων, “".. ἣν 
ΠΥ νῶμ ωϑᾶ--- αν ἐφάνη ἀχάριστος 

-πἰΕτοίμπλισσε {μάτι} 
ατέστη ἀσαφής,͵ . ἢ 2: 
σκοτεινὸς (λόγου), υδα-ἰὰ, ἐ δ 

Εκλπισε τοὺς . “ΕἾ, ΟΠ ὩΣ 
ὀφθαλμούς, 

Παρέβλεφε, ἔθει- . ἘΣ 
ξε ἐλαστικότητα, ων“ ωπρ Ἴ, ωϑ-ῃ 

.} 

᾿θευδυρκία (ἡ} 

᾿Ασάφεια (ἢ), ιυ» 

Κατέστῃη ἀγνώμων, ᾿ς “πα 

ἀχάριστος -- Περι- Ὡς ΓΟ ΟΣ 
εφρόνησε. 

“Ἐμουρμούρισε, Δ Σ ἊΣ 

ὙὙγράνθη (τόπος). φ-ω.. Ἵ δὲ 

Ἔκάλυψε, ἐσκέπασα, ΜΕ ί ἕ 

ἐσὲ 
»Νμ “ -Ἶ 

θη, . ἐ ἐδ: ̓ Δυσηρεστήθη,. ἐμ . «ἡ πὸ ΄ἀποὔϑ 

λαγχόλῃσε. «-Ὁ} ̓ “ἘΣ 

.3 ΩΝ 

(ἢ) ᾿Οδήνη, λύπη. πα β 

(ἡ) Οδύνη- -Ασαφής, “ς; κ᾿ “ξ 

Δυσηρέστησε, ἐλύπησε, 

Συνέφιασε (ἡμέρα), 

-π ἅ- 

περίπλοκου. Β--" 

{τὸ} Νέφος, νεφέλη (ἡ), εἰ Ζ “ιξ 

(ἡ Παρωπίς ζώου. αἰξ -ε τὸ 
(ὁ) Δυσηρεστημένος, .΄." Ὁ 
λυπημένος. 2 ῳ"-π 

- οἱ ΕΝ .«"" “Ελιποθύμησειο, καρ Ἰ 3, στοαὶ ἕω 

Κατέστη ἀσαφής, ΓΕ ΠΝ ὑδὶ 
σκοτεινός, 

ΓἜδεσα ἢ ἔφαοαξε “-- " 
τὰ μάτια, Αν πῖον (Ρ 

Περιέβαλε, -- ΠΑΡ “Δ 

) Θήκη (θηκὰ ἌΝ .: 
ὦ ΡΙΙ θη ρῳ 5») ΚΗΝ ἄμ 

-οε 

ὙὙπερεπλήρωσε, ἐπεδαψίλευσα. -μορ 

Ἤλειψα “ἢ πρὶ Ξο κ᾿» 
πρόσωπον ως “αι 
διὰ ψιμυθίων {γυνή). 

Κατέκλυσε (ὕὅϑωρ). 

᾿Ηφϑόνησε. παν ς 

Κατεκλύσθη ἰ(ὑπά 

ὕδατος). σεξρὶν κ[ 

(ἡ) ᾿Αφθονία (ὕδατος), ΒΡ χα Μ“ 

(ὁ) ᾿Απειρῦς, ἀδαής. ΑΕ. ͵α Βα 

(ἡ) ᾿Αφθονία ων 
--Αβύσσος φἷ κξ '' ΜΡ 5 5» 
-- Κακοτυχέα, δυστύχημα. 

(ἡ) ᾿Αγωνία θανάτου. (Ὁ 4.) εὐ με 

᾿μιμύθιον (τό). 5. μὲ 

Ῥιψοκίνϑυνος, (ὁ, οἷο. 

- μ᾿ 3 

Περιπέτεια (ἦ). δ ΠῚ 

ΓἜνευσα (δι΄ ἀφθαλμοῦ).3 γπᾶπτα ΟΝ 

Ἔνευσδν εἷς τὸν ἄλ- - 
λον (δι᾿ ὀφθαλμοῦ), φῶ δὲ 

Νεῦμα (τὸ). 

᾿Εβούτησε ἩΝΝ 

ξωμὸν), ἐβόύθισε. 

᾿Εβυθίσθη, ἐβούτηξε .Ν τι 
(ἀμετ.}. ΔΑ αὶ ἢ μευ ας 

ε; δ..." 

Βύθισις (ἢ), Ἢ 

Σοβαρὰ ἢ δύσκολος » .- 
ων» (ὑπόθεσις). 



- 

τὰ --ἜἁἡὉοιὴλ .-- -" 

Σ᾽ πὸ 
ᾳ π΄...» 

(ἢ) ᾿Απροσεξία, ἀφῃρημάδα, ὑτηθ | Λιποθυμία (ἡ). ἰδ νι 

βοήθειαν. ἀτλτπ οὶ ἐ (οὐαζωῇ κὸν γῶν Λιπόθυμος (ὁ), «ἀεί ΜΛ. 

Συνδρομῆ, ἐπι. ΖΉΣ] (οὶ, δ, (οὐκ Ἐρωτοτρόπησε, ἔα. τ ιν τι τς 

(ἢ τῆς βοήθειας, 11 κ..1 
.0λ 

δον νυτν ὡς αὐι εἶ ι ) δ ν 

(ὁ) Βυθάς, πυθμήν (πάτορς). ΕΥΕ- 

ἀὁ}" ἫΝ παν ΝΝ (τὸ "Ἄντρον, ΠΡ ξ Σ΄ Λω. ΕΡ 

σπήλαιον, 

(δ αι δῆνας, οϑδις ἀρὰ 

᾿Επιδηομεύς. ΝΗ 

Βύθισις (ἦ}. ΜΕ 

(ὁ) Δύτης, βουτηκτής. οἷ᾽ 

Ὑποβρύχιον [τό]. ΡΝ" 

ἀφυσολογ.) κε ΕΝ δ 
Γ κα γα την Ἀπὸ. ἊΣ ̓ ΝΡ Ί 

(ἃ} τῦχλος, συρφετός, εἰ 

Δράκων (ὁ). ἢ ὑἷ; ἀὰλρρ. εὐ - 

(6) Δόλος, ἀπάτη (ἡ. εὐφ:-ὁ}» 2.6 
Δολοφονία (ἦ). δ: 2] 

ἀπεπλανήδη Ὁ πΦΣΚΊΣ 
᾿ἐσαγήνευσε, 95 6. Ἄ’ε »- 
ἀπεαπλάνησα. ΝΕ 

φάμα τς ἀικένιὸ 
(ὁ Δελεασμός, σαγήνευμα 

ἄἀποπ᾿ ἁ σις (ἦν εἰ οἱ 

[Ὁ] ᾿Ακκισμός, φιλαρέσκεια. τ΄ 

᾿Ελαφυραγωνήθη, ἔλα- «." βενς . 

βεν ὡς λάφυρον. "- 

[τὸ}) Λόφυρον, ᾿ 
λεία πολέμσυ, ρλῖ ἜΡΙΟΥ δὲ 

Πρόβατον (τό), . 

Βοσκός (ὁ), εἰ -Ὲ 

Ὡμιίλησεν ἢ ἐτραγού- ᾿ς σι ΣΧ 

δησε ϑιὰ τῆς ρινός, » "δ 
κι 

Ῥινοφώνία (ἦ} “ὦ 

(ὁ) Ρινόφωνος --ο-ΟΧλοε: 1: Φ - 

ρός (τόπος). δ δ 

᾿Επλσύτησε, πρὸς “ ,ὃ (πὸ Σ 

ἐθησαύρισε ι5΄πΞ 0.2 τῷ .- 

εὀχαριστήθη, ἱκαγοποιήθη τ ΝΣ 

Διέμεινεν {εἰς τόπον). - .-- 

δὲν ἔπχεν ἀνάγ' Ὁ Τὰ “τ: 
κὴν τινός, ως ὡτττὶ; ι.5:-: 

τ, αὦοῷ ἅ. ᾿Ετραγούδησε. τ 

» .": 
᾿"Επλοῤτισὲ τινα, «2 ὗ ΜΗ 

Πλοῦτος (δ). 5 

Ἔχω τὴν ἀνάγκην “: ἡ, λΊ ι 

τινὸς (δὲν μπορῶ - 
νὰ τὸν ἀποχωρισθῶ), 

Τραγούδι (τὸ). ὁνῖ, χα ἜΒ : 

Πλούσιος [ὁ.}. με, “ξ «σε 

(ὁ) Αὐτόδηλος, | . 
αὐταπόδεικτος. ο..} ῳ»Ρ σϑϑ 

-» 

(ὁ) Τραγουδιστής, ἀσιδός. μ᾿ 
- 



(ἡγμεταβολή, μετατροπή καλὶ 9. 5, 
"1. 

(ἡ) ᾿Ανομοιότης, διαφορά. ." 
ΕΝ, 

ἡ 

λεταβλητός, .κ-- πῇ 

(τὸ) Δάσος .1- τ΄." ν- 
{πυκνόν ὠὦδ ὡ, ταν 
πυκγοθαμγῶν (ὁ} ΕΞ 

“Αγρὸς (ὁ οὐκες πὸ 

“Ἔξώργισε. ἐν οὐ δι δ. 

"᾿Ἔ Ἐξωργίσθη. ἘΡΜΡ Ε »Ῥεὰ ι: »ΌΣΙ 

(ἢ) ᾿Οργή, μανία, ΣΝ ΝΣ 
θυμός, Ῥὶ τ ρὴ» ΒΝ 

ἘΕξωργισμένος (ὁ) »ν 
{τὸ} Δάσος͵ πυκνο- ᾿ ..] ΓΝ 

θαμνὼν (ὁ, "σπ ἐδ, 

(ὁ) Δόλος, ἀπάτη (ἢ). τὰ 

{τό} Μέφυος, σόννεφον, ΜΗ χα “ἢ 

(τὸ} Σκότος--ΠἼἐς- . ΝΣ 
λας, μαῦρος, «αἰ ΖΦ τὴς 

[ὁ) Πυθμήν {πάτοῷ --- 
Σύννεφον---Σκιά. ἀγὼ τω» 

80 -- ςὉὃ (4) 

»»" 

Καὶ -- Κατόπιν, μετά, . 

σκίασε, (ἱ ὡ ) οὐ αὖ 

Ἔπεέεβαλε, 75 .- 
ἐνήσησαν, ἘΠΕ ἢ ἰ ἢ «ὐἷὸ» 

αὐθαιρέτως. 

᾿Απεθάρρυνε. οἷν, ὦ 

Παρδία (ἡ). 5. Ὁ} Ξ οἱ 4 
κι ἔν - εὖ. . ἢ 

Ποντικὸς (ὁ). ἜΣ δε - - 5) ΠΕ 

Διέβαλε, κα μὴν μι" . 
κολόγησε. «ἷζαὶ εκ ο] ἐπ 

(τὸ) ᾿Αὐόρατον, ἄγνωστον. Ὡς 

Μαντικὴ (ἢ). -,.} 5 

"Απουσία (ἦ]. --Αῇ 9 οἱοδ, 1. ς 

"Ἀπὸ στήθους. ἷ ΗΝ 

᾿Ερήμην, ὉΠ 
Διαβολὴ (ἥν. τὲ 

(τὸ) Κῶμα, (ἀσϑένει α), ἱ πτ 

(ἡ) Δύσις τοῦ ἡλίου, «μι -ὐῇ ἧς ας 
-.. 2 

Διαβολεὺς (ὁ). 5 
͵ΨΦ....».-, 

Βροχὴ (ἡ). «ξ Ὁ -ὦ 
᾿Απαλότης͵ μαλακότης, νυ, 

τρυφερότης. ἀνι-ο 

Τρυφερὸς (ὁ)... ΩΣ φὰ αἱ εἰ 

Ἤλλαξε, μετέβαλε. σαν “ΚΑ ᾿ νῷ 

Διέφερε. Ρι ᾧ ν “Ἃω 

, γος 
ιεταστροφὴ (ἡ). ἀρ Ί "ξ. ΞΡ 

Μαεταστροφὴ τοῦ χρόνου, οἰ ὐ ἢ ἐκ ὸ “4 

δπ,.- 

“Αλλος͵ ἕτερος, διάφορος ἱἐἐΐ. “ΖΦ -".-Ὁ 
ΝΣ 5. 

Ἔκτάς͵ πλὴν ---Δὲν, ἈΞ 

“Ἄνευ, χωρίς. ΒΕ ω» 

Καίτοι, ὅμως, ἀλλά. οὐ 

(ἡ) Ζηλοτυπία -- (ὁ) Ζῆλος δ κω 

(ὁ) Ζηλότυπος!.- “5, .- 

Πλήρης ζήλου, (ὁ ἘΞ τ σὴ 
Ἀ 



ἐν 

Ε , ἤλᾶα- ἃ. . [.}2 - 1. 

Ἐκαυχήθη, ἦλας( 3...» ἰῇ αι 
(ὁ) ΓἜξοχος, ἐξαίσιος, πο- ἐᾷ 
λυτελής, λαμπρός. υ΄-΄. 

Κεραμεῖον (τό). δ.) "Ὁ 

παταθλιπτικός, βαρύς, ἐπαχθῆς. ἊΝ 

Συμφορὰ (ἡ), τ5 .»5. ξ 1.»- αὐ 

ἦι Στάθμη {κτί- (ὁ .δ) οϑίϑνς ορῦ 

Λυτρωτῆὴς (ὁ} (...}} δι 

᾿Εκόχλασε. (υῤδ). υρ Ὁ 

ἢ) Πλάνια, ρυκάνῃη {ξυλουργοῦ} δ᾽ Π' 

- ἡ " ἁ 

Δραπέτης (ὃ). (2). 
ΜΕΝ 

Κογλάξων (ὁ). μ“- 

ὀμ 3 " ξ, οὐ οὗ 

5 », ΄ με '-» 

Πέρσης (ὁ. ς»..53. "Ὁ " (ρν ϑ 

Ἱππεὺς (ὁ), 

ον μ 
(Δ) “Αδδιος, κανάς. ί ξ. ) ἐ 95 

᾿Απόβαρον {τό} ἔ “εξ. 

“Ανεχῶώρησθ, πννκ νὰ Ἀνεχῶρησς, (3.26 ἱϑ «δὰ 
(τὸ Χώρισμα, διά’ 
φραγμὰ --Διακριτικὸς 

(ὁ} Κάμνων διάκρισιν, Τίτλος - Ἰ; 
τοῦ Ὅμαρ ἽἼμπν ἐὰλ Χαττάμπ 90} 

᾿ . , ἢ ἌΣ ἢν Ζωηῃρὰς, αὐκίνη (..) ΝΜ ξ ΜΕ 

ἘΝῚ ΕΝ ε 8." 

τὸς, 

Ἔνίκησα, ἔθρι- . ΝΞ ᾳᾳῚ 

ἄμβευσε, ( 59) “ΌΣΣ Ὁ εν 

(ὁ} Νικητής, θρι ἀμβευτὴς --  ς 

Ἐπιτυχής, Με 

᾿Ακυρωτικὸς (ὁ). (3) "Ὁ 

ΝΟ 
- -ἡ 

ων 

(ἡ) ᾿Αξίνη (τσά-" »,ἢ. .ἤἢ τ 
πα, πέλεκυς (ὁ... «7 “2.5 δ» 8 

᾿ η ΣΕ Ἢ 

(ὁ} Οἰωνὸς (καλός). ει ὦ 3 ἐκ 

Αἰσιοδόξησε. .: ὠεὶῷ ,ὗἷὰ 

3: 

Αἰϊσιοδοξία (ἢ), ᾿᾿ 

(ἡ) "μὰς, μερὶς - 

(ἀνθρώπων) ὁ γδὸ οἰ -ς ἘΞ 

(ὁ) ᾿"Ωφέλεια χρη“) ; Α “Ἐν 

ἢ αχόνης Τόλος, (19) [ή 79 
Μ᾿ 

Ἐπέρασε, πα’ (Οῤ)ῶ 
ρῆλθε, 

; 

Ἐπρολόγισε. (9) ξὼ ἐτ » 

[8) ᾿Αρχίζων, ἀνοίγων --- Καὶ ὅχᾷ 

τακτητής, πορθητῆς, 
ξ. 

«Δ “ὦ 

(ὁ) Πρόλογος, προσίμιον [τό}, -- " 

Τὸ πρῶτον κεφάλαιον τοῦ ΠΡ ἯΙ 

Κορανίου. 
" 

(ἃ) Χλιαρός, ἀδιάφορος, ἜΝ 

νωθρός. 
(95) , " 

(ὁ) Τολμηρὸς -- Δυ- ΠΝ ε “ἢ ὡ 

λαφόνος, 

(6) [Γόης, θρλκτι" α. πονῇ 

κός, (9) νν ζῶ. 

Αἰφν δ ασε (ἐξ ἀ- ΠΕ 

φνιασαε), (8). ἷ, ἰὼ - 

(Δ) ᾿Ακόλαστος, » ἃ εἰ ' . 

ἔκλυτος, (.3) ἢ Ἂ σι 

(δ δυνηρός, ἀλγεινὸς, , ἃ ;: 

--- Τραγικός. { ς ) ξ 

(ἦν) Συμφορά --Θεο- σ 1 ἃ 

μηνία τραγῳδία, "3 
Εὐωδίασε, ἐμύρισε. ἜΘΕΙ δ ὖ τϑ 

Αἰσχρὸς "-- Ὑπέρμε- α΄ ὁ ἔν " 

τρος. (... γὼ. 

Αἰσχρότης͵ Η : κα 1: 

 κλοαῖία, ωπὺν “ ξ) ἴῶν ὃ 



4 ἢ -τὰν.-- ελιυ ὁ 

(ὁ) "Ὑὑπέροχος ἔξοχος, 4 χ} “ξ (ὦ! Ὁ 

Συμφορά (ἢ, (9). δ}ἐ.ετῪ}Ὁ 
(τόλ ᾿Ανοικτὸν (χρῶμα), "““ᾳῃᾳῃΝ 
ζωηρόν., ΠΡ (0) 
Ἢ Ϊ 5 ἐγο- "ἡ .Ὁ “νῷ ᾿ 

ριανείσοι, αν (9 γε 

(ἡ) ᾿οπώῶρα, (φροῦτο). δ ϑ.ξ τ: 

᾿Οπωροπώλης, δ 

Δραπέτης--Ἐ 
(ἀφημένος). μεόδέρος (:.) Ὡὔ 

(ἡ) Παράλυσις, 
δ (ἀσθὲνλ ον ( 65) ἜΜ 
ὦ ι - ὦ) πτετυχής, προσϑδω" ( εῇ ) εἰν 

(ὁ) Σκαραβαῖος στικτὸς (διά, .᾽ν τ ν- 
ἄσπρων καὶ μαύρων στιγμάς ) τὺ 
τῇλθε, ἔφθασε--Κα-. ,.-ν Ὁ 0: 
τέστῃη γλίσχρος. (ὁ) ὑμά ἐὺ 

Φανὸς (ὁ. μὴ . ξ κε 

λαγικὴ λυχνία, ἐπι- 4 .]- 
διασκόπιον. .-," ."». υ 

παροδικός. 

“Ἤρθρωσαν ἂν τ ΠΑ. ων 

λέξιν), ἔπρό- (93) δ᾽ χεὶρ ὁ γ΄ ( οὗ 
φερε, ὠὡμίλῃσε, 

Συνεζήτησε. ;Σ τῷ, 4. ΝΣ 
ὑπόθεσιν, (υ»  ὴ)ῳ μὰ ὑ»ο“Ὁ 

(ὁ) Θνητός, ἐφήμερος, (.2} ὃ 

"᾿Εθρυμμάτισε. ἘΎΨ αι αν ὁ ΒΕ 

“Εθρυμματίσθη. Ὁ} “ --τὰν 

(τὸ) Ψιχίον 
(θρύμμαλ 

ορμρτασμες, κὐρομόν τῇ 
«ἰῸ ξ ἀν. ἘΠ 

(ἢ) Διάσπασις, θρυμμάτισις. ἘπΌν τ 

(6) ᾿Εφθαρμένος (σά- “" 
πιηρ), ἔκφυλος. ῳ 

[ὁ) Μοιχός, ἀνήθικος, " ᾿ 

ἀκόλαστος, ἔκφυλος. ( (5: ) ζω Ὁ 

(ὁ) Διαδεδομένος, ἀποκε- ἀπλ Ἂ" 
καλυμμένος, (υ 55) οὖν 

{τὸ} Χώρισμα --- ιΟρι- ΚΙ ἢ" 
στικάς, ἀμοτάκλητος {.μὸ ) ἐμ Ὁ 

{τὸ) Κόμμα (,}, ὑποστιγμή. ἀ.1ὺ 

᾿Επλημμύρισα, νος Στ πρὸς 1" 
ἐξεχείλισε, (υδ ) ὡρρῶ τ» ῦ 

-»“- ἢ 
Διρϑόθη ἡ εἴδησις, υ-.3. ωοῦ 

ἀόνς ω 

᾿Εξεψύχησε, ἐξέ- Κρ  τὼ ᾧ 
ἘνΕΘΓΕ, 

(ὁ) Πλημμυρισμένος, ἔκχει- . “1: 
λισμένος, ῳπ:" ᾧ 

“Ατιμος, ἐπονείδιστος ΟΝ Ἢ 
--Σκανδαλώϑδης. (τ: 3 ) ζ΄. 

ι . 1 μ 
᾿Ἔ καυχήθη. (.» γὼ ἰ ὑοῦ 

(ὁ) Ἑνάρετος --πἩἰ τὸ) δι. κ 

Ὑπόλοιπον, ὡ» Ὁ 

[δ) Δημιουργός, πλάστης ἐν δὰ κ- 

-- ὴ μὴ νηστεύων, (.5) »ὴ 

[ὁ} Ἕξυπνος, γοήμοων. ( ὧδ ) ον 

ὦ Ἔ ΤῊ, ἀν απ . 
δράστης, δρῶν, (5) ἃ. «Ὁ, ἋΕ ὠδὺ 
ἐνεργὸς --Ὑποκείμενον ἴγρμτ. } 

᾿Αγαθοεργὸς (δ). ΕΡῚ ἔν 
Γὸ δρῶν πρόσωπον - υ 
γρὰμ.} μετοχὴ ἐνερν. 

,ἦ) ᾿Ονομαστικὴ - μω! “Γ΄ 
πτῶσις, 

ὙὙποκεΐίμδνον παϑτ. “μὲ 
φωνῆς. μη ἦι 

Ὑπερέβη, ὑπερέβαλε, - τὰ στον ον; 
ὑπερεῖχε. (ὁ )δγᾶ; εἦϑ 

(ἢ) Πτωχία,. πενία, ἔνδεια. χ8 



ο 

᾿Επεθεώρησε, 

(ἡ) Επιθεώρησις, ἔρευνα, ΜΝ 
ἀναζήτησις, ω.-πΡ 

"Ἐπιθεωρητὴς ὁ. ὰνἱ 

"Ἐξέσχισε, ἐξέρ. .. τς Ὁ σ᾽ " 

ραψε. 

“Ἐσχίσθη, ἐξερράφθη. ὦ. 2: ΠΩΣ ΑῚ 

(τὸ) Σχίσιμον, διάρρηξις, ρον 
ρῆγμα, ωμπ- 

Κήλη (ἡ). ὌΝ 
“ΕΠσχισμένος, δισρρηγ- τ- ον ςωὦ 

μένος, “«ὡ»- 5 2...5..- 

[ἃ) Δηκτικός, δριμὺς (τὴν ., “"17..... 

νλῶῷσσαν)}. ὁ ωπϑ 
Η "πανὶ 

᾿Εδολοφόνησε. αὐλῶν εὐ: 

ΠΕ " Ω Δολοφονία (ἦ). 
Ἔστριψε ἰἐστροῦ- 4" 
φιξα σχοινὶ κλπ) ἐξὸν ἐῶ “5 

“πε 

5 Ακ μπὲ 

(τὸ) Στρήψιμον (στροὐφιγμο), 
Ἕστρημμένος (στρου- 
Φφιγμένας), 

(ἡ) Θρυσλλὶς ες “πὶ μ- 

(φυτίλι). ΝᾺ “πα ΡΥ ἘΝ 

Σχοινᾷς (ὁ). τ 

Ἔγοτ:' Τἷν εἶσ 
ΩΝ --Ξ ἷ, ὠὍμ.-- α ὑκ ας ̓ ἃ 

ἔθελξε, ἐσαψήνευσε (ξελόνιασα). 

"Εγοητεύθη, ΕΔ ΣΨΨΟΕΣ 
ἐθέλχθη “Σ 
Ἔδελέασε, ἀπεπλά: 
γησᾳ. 

(ἡ) Σπερμολογία --Δοκι- 
μασία, γοητεία, σαγῆ- 
νεῦμα, θέλψητρον. 

(ἃ) Γόης, ἑλκυστικὸς ᾿ 
ἰ(ξαλογιαστής), σπερμολόγος, 

δος ἘΞ 

- Τπἴΐἴ..- ἰῷ 

" "- .3 -,; , " - Ὡς . ἔπαυσε, ἐστα οἷ Τα γις εἶόν 

μάτησᾳ. 

Δὲν ἔπαυσα, ἐξηκολούθησε. Ἑ 5 ΝΜ 

ΜΝεᾶνις (ἡ. (ὃ ) οἰ 38... 5 Ὲ9 

"Ηνοιΐε (θύραν 
κιλ. πὶ) πα 3» ερῦ Ἐπ 
κτῆσε, κατέλαβε {τύόπον), 

ἜἘνξκαινίασε -- Κα «κι. πὶ 
τέκτησε (τόπον), -:- " 35 

Ἕκαμε ἀρχήν, πος Ὁ ἢν Ἵ 

ἤρχισε. σις“: 
᾿Πνοίχθη, ἤνοιξε σα σι 

(ἀμετ,), ζ ᾿ ς 

Κατάἄκτησις (ἦ}. 3 Φ ζ--.3 

᾿Ανοιγμα (τό). 
(ἡ) Φάτχα (.-  φωνητικὸν - 4’ 
σημεῖον. 

Ξ.--5" 

(τὸ} “Ανονγμα, σχισμῆ, -- 5 λ, 

ρῆγμα, εν 
ω- .,.. 

Κατακτήσεαις [«|}. λον φ.ϑ 

(τὰ) ᾿Εγκαίνια, ἔναρξις, ἣ- ἡ 

ἄνοιγμα. ΓΞ: 

ἱζλειδίον (τό, κω Τα εἴ - 

"᾿Ανοικτὸς (δ). τ» 

ΒΝ. -ι 
Κατέπεσε, ἐχαλαρώθη Ὁ λιν ἂϑ 

-- ᾿Εχλίανε. (ἀμετ.}, 

᾿Ἐχαλαρώθῃ, ἡτάνησε ᾿ μι" ὡς,» 

᾿Εχλίανε ἰμ5τ]--ἶἰΊζα 
τηύνασῃ, ἀρίασαυ  ϑῚΣ Ξ ̓ 9 

Τὸ μεταξὺ ἀντίχειρος καὶ δε’ - 
κτόι) διάστημα. β 

(ἡ) Μαλθακότης --- (ἡ) Περίο- .“ 5 

δὸς ἰχρον. διάστημα). οὐδ 

(ἡ) Χλιαρότης, μαλθακότης “οὐ 
νωχέλπια, . 



ι»» --τΤὰνς.. (᾽ 

-.-Β..2 “με - Κ ᾿ τον : (δ) Γοητευμένος, {ξελυ- 
ἥν ει ἡ. σα γιασμένος). σὴ, ὁ »- 
Ἔπληξε, προῦ (ἦ! Νεότης---Μεγαλο- πόα Δ}, 
βαλεί(κακοτυχία) ΙΣ ἐ Γι ψυχία, γενν αιοδωρία ἰ 5.» 
᾿Επλήγη (ὅπ ἃ οὗν ν } ̓ Από: ἧς 
κακοτυχίας), (2. τ ἐ-ὰ " ἐξ (ὦ Ααὸ σῷ. ξ (1 λ}}, ες.»αὸ 

Κατεθλίβη, ἤλγησε -. -., 5. “5 | Κατέστη μων 
(ἀλγῶ). δ: 8 νέος. ωῳ ΤΙ 4 φῦ ὦ. ἐμ 

μ »“α -. "- - ὉΠ 

(ὁ) ᾿Οδυνηρύς, ἀλγεενός. ξ» 5 "Ἀπεφάνθηῃ. εβ ἐὰν ᾿ «3 Ϊ 

-"Σ 3, ΜΆ ρ ,.ἅ Ἔζὴτ σαν ἀπό- ππι. τ . 5. ΓῚ 

Ρεπάνι (τό). ΡΨ ἰμϑ φαινσιν. ΡΟΣ ΟΝ; ΊΌΝΝ 

τὸ) διάστημα ἢ ἀπόστασις. -.- " “. {δ} Νεανίας, -- -’ ᾿ , ἊΝ 

ἰὠταξὰ δύο πραγμάτων). Γενναιόδωρος. “5 - "ὡς "ΣΕ στ 

Ἤνοιξε (θύραν). "». εἶδ. ς αὶ. Δημοψήφισμα (τό). εἰς.2.:.ἢ 
.". | .} 

"Εσύριξεν {ξρπετόν). τ δ Δλουφτὴς (6)}. ὡσλλ ̓  ᾿ 

Κατέστη ,,. Ἵ,, «7 Αἰφνιδίασε, - : - 
αἰσχρὸς, ω ω 0 πννι {ἐξάφνιασε). ἱ υ ἐ5.. Ὁ: 

ἀνήθικος, ἀσελγῆς, ι. Αἰφνιδίως, αἴφνης, δἰ». 
Αἰσχρουλόγησε, ιῖι, ἃ “ 

ὠμίλησεν ἀσέ: (ὁ ὐὐ Κ 2ΟΣ ΞΕ (6) Αἰφνιδιασμὸς (ξάφνια- εἰ 
μνῶς, , σμα). " 

(ἡ) Αἰσχρότης, ἀνηθικότης. οὐκ (6) Αἰφνίδιος, '4,." ἃ. ιω 
ΠΕΡΙ (ξαφνικός), ᾿“δ 2 2 

ΓΙ -" μι 

Αἰσχρολογία (ἢ). "ἢ 9 Διασκελισμὸς (δ). τ᾿ 

ΟΝ ΑΙ ΟχΡΟ αν 7 1:2». ἢ εἰ (δ) ἀρόμος μεταξὺ εἰ. ἕ ἐν ἦι 

λυνμέα, ἀσχημία, δύο βουνῶν. ξ ζ’ ξ-" 

(ὁ) Αἰσχρολόγος, ἀνήθικος, ιῤϑ3. (δ) "Ἄωρος (ἄγουρορ). δ 
ὥ πον ὡ- 

ΝΣ ΡΝ ψ ΠΡ ί μα ἃ- "Ἔζησ βίον ἔκλυτον. ς ,ἅ- 

διηρεόνησε, ἐξήτασε, ᾿Ερῶσεν ἔξοδον εἰς ΣΝ “9 :» 3. 
(ἢ) ᾿Εξέλαγξις, ἐξέ- }; ὩΣ νωχέτευσε, ῃ 

ων ,χ8. -' ι,),5.-ϑε..3 - - 

Ἐκοδαμονα  Ξ᾿.ᾳΕ ξ Ἵ κ ἘΞξερράγη, ἀνέβλυσε. κκοὰ! Ὁ ΞῚΑ ) 
ι ΡΨΊΩΝ “ ΩΝ .3᾿:.. α -- 

στ ασιςς Ι “ Ὁ» (ἡ) Αὐγή, χαραυγή. 
᾿ ; ᾽ν, : .;» 

(ὁ) 'Επιβήτωρ---Γίγας ιὖ ἐξ. ξ ΟΠ | (ἢ) ᾿Ακολασία, ἔκλυσις, 235 

ἱ ᾿ " “ Α ὦ τὰ ,ε" ἐστήμόνων το ππλ ΔΛ Ὁ »Ἐ [Ἔρις υπάΐ, ὐκ ἢ στημόνων, 



- ᾿ 

-, -Φ-} ὦὺ, 
γι δ Ἐμεγάλυνα, ἐτίμησε. 

᾿Επρόψερε μετ ἐμφάσεως. 91.»"- ΝΕ ἫΝ 

(ὁ) μεγαλοπρεπής, μεγα- ,." 

Ἀριώδης, ἐξαίσιος. (θεὸ 

(ἡ) Μεγαλοπρέπεαια μεγαλει- -ΌΣ 

ὁτης, μεγαλεῖον (τὸ). 

Ἔμφασις (ἡ). εκ, 

ως -}.λ 

(6) Τετιμημένος, ἔνδοξος. ρσ-5Ξ- 4. 

,. Κατεπίασε, ἐπεβά- - 5, ΠῚ 

ρυνε, κατέθλιιμε. 

"ἜἝθραυσε, ἰαο χῦ 

ςς ἃς .- 
᾿Ἐκραύγασᾳ ἐφώναξε. ιλ..2. ὁ ..0 

." -π ,ῳ ας, 

,ι Ἐπάχυνε (ζῷα). Δ ὦ 3 

᾿ ἈΦ ῳ{φ. 55 . 

ὁδὶ αὐῇο ἐὐο μὰ 

(ὁ) Ζυγὸς (ἀρότρου), 
Φεντάνι (τὸ), 

.ε δῦ γοναῦ 

» τω 

ἢ. .5 

᾿Ἐξηγόρασαᾳ, - (κα 9 ̓ ᾿ (5 «λα ἐ ις οὖ 

᾿Ελότρωσέ τινὰ (ἀντὶ πε οἷ - 

λύτρων}. ι «ὁ Ι ἐς «Ὁ 

(ἡ) Ἐξαγορά, 
“ν 5" Ὁ 

, κότρα (τά). ὁ 2 εἰοὐ «5 Ὁ. 

(ἡ) ᾿Εξαγορᾶ, λύτρωσις. εἰΔ.2} 

(ὁ) Αυτρωτής, : . “5. 

ἐξιαγοραστής. «οἷ. 2 ΜΞ 

᾿Απεμονώθη, ἔμεινε μόνος. ΕΝ ί κτ 

(ἃ) μόνος, μονός, -, Ὁ τ τ “εν 

μοναδικός, 5.8 . Ἄ9,8. .1 “8 
κα κῳ.} πὰ νυν. 

Ἕνας - ἕνας χωριστά. Ϊ ὅ.Δὰ 5. 1 516 

(ἡ) Περίληψις, σόνοψις, ἘΞ Χζ 

οὐσία. 

"Ὄναγρος (ὁ), ἰ». Φ - δ᾽ ,29 ἤ ΕῚ 

ι --ΚἊ-.- δὲ 

᾿Απεστομώθη, ἐσίγησα. ρ- τ "ἢ 

᾿Ἐμαύρισε (ἔβαψε μὲὰὶ “Ξ “5.2 

κάρβουνο)---" Απην- Ἰμνῶπα, ἐρϑῦ 

θράκωσε. 

(δ) Ανθραξ (κάμβουνο) κα }ήετ 

᾿Ανθρακεὸς (ὁ). τᾶ, "“Ε 3 

(ὁ) ἐλέλας, μαῦρος, “ἃ 

κατάμαυσρος, Κ:Ὁ9 κ᾿ 
(τὸ) ᾿Αποστομωτικόν, 5. ἢ 
(ἐπιχείρημα κλπ συ 

--} 
᾿Απηνθρακωμένος (ὁ) 

(ἡ) “Ἔννοια, ΙΔ 
νόημα (τό). ; ΦΖ ξ "»Ὁ» φ»» τὸ 

Διέτρησε, ἀξροῦς αὐ ἐφεβὶ 

(ἢ) Παγὶς(φάκα),.. 
βρόχος (δ). ἐσὲ "Εἰ τε ΩΣ 

(ὁ) μηρὸς {μποῦτιἢ, δ], εὖ 

"Εκαυχήθη {ξκα- 
μάρωσ (ἐσε- »ΞυταΣ ΤΕῚ 
μνύνδθτμ. 

᾿Επροτίμησα. φ- ἰΞΐ, ΣΝ 

(τὸ Καύχημα, ὅδξα, .“ α.} 

τιμή, σέμνωμα, 9.5.3) ᾿Ξ 

(ἢ) Καύχησις, οὐχ, " ΓΗ͂Ν ἜΡΕΙ 

ἀλαζονεία, 
ἐπιίδειξιο, 

Ὁ νὰ 

(ἃ) Πηλός, ἄργιλλος, "σῷ 

(ὁ) Καυχηματίας, ὅ.. “ἃ, κὰ, 
ἐπιδεικτικός, -ἘΡὰ 2 .»-3:.2.)...5 

(τὸ} Κατόρθωμα, 
σέμνωμα, ἀνδρᾳ- Δα, ε ΡΝ, 

γάθημα. 
(ἢ) ᾿Επίδειξις, ἔπαρσις, τοὶ Τρ 

πολυτέλεια, 

᾿Εμεγαλύνθη, κατέστῃ 
μεγαλοπρϑπής. ἐπα γον 



ΕΣ, 

"᾿Ἄπεμο- τ “.: 
δα 35...) ἡ καὶ ἐπ 5 νώθη, 

᾿Απεμάνωσε. ν ΒΡ : Δ] 

(ὦ αιογος τ᾿ μ(ο} Ψ Η ΝἿ “ξ δε 

πρόσωπον). 

ἐ λυϑοία τοῦς δ αγτον, 
{τό} Λτομον, μόριον. 5» κἂπ α΄ 0,31 

Ἕνας - ἕνας. (οὶ ̓  Γ Ἶ5] ̓  

(δ) δον αδικός τ Μάρις ΓΝ ᾿ ἍΩ 

(ὁ) Πολύτιμος λίθος. «Ν᾽ ἡ ξ 3 Ἐ 13π| 

[ἡ) ᾿Απομόνωσις, μοναξιά, οἱ κα} 

Ἕνικός ἀριθμὸς (γρμτ.}, 5. μλὲ 

“,.2.} (ὁ} πονήρης, ἀπομεμονὼ- 
μένος, ξεχωριοστός. 
δας Παράδει- ομ “7 3. ε ων 59 

Ἔφυγε͵ ἐδραπέτευσα. ΩΣ “ 

᾿Εχαμογέλασε, ταῦ ν᾿ ΓΕ 

(ἡ} Φυγή, δραπέτευσις. ΝΗ 

(ἡ) Διέξοδος --Δζρραπέτρυσις ᾿ς 

[ὁ) ᾿Αναπόψευκτος, , πὸ 
ἀναπόδραστος, ..-" Ὺ 

᾿Εξεχῶρισεα σ .« Ὁ": Μ 5, -" . ΤῈ 

Ἐταξινόμησε. -) ." 0 -Ἔ 5.0.5 

"Ἐξέκρινε (ἀδὴν κλπὶ. ΡΥ γ5.»} 

[τὸ} Διάλενμα, ξεχώρισμα, ..“- 

διαλογῆ, ταξινόμησις, ω. 

Διαλογὴ τῶν ψήφων. ἘΝ ΡΥ Ε ΜΕ 

ἝΚκκριοις (ἥ), ΠΥ 

---τὴῖὦ... 

Ἔκαμε τόπον, παρεχώρησε 

- ι 

“» 

.} 4 ἃ “- 

Περίττωμα (τό), ψἕ} . ξ ὦ ,ἢ 

Ἤνοιξε, διῆνοι Ὁ «“. 
ξᾳ, διηύρυν, ζ- 39. μ᾿ ̓ :-" 

Διασκόρπισε (λύπην). εἴ» τ" 
ἀνεκούψισε, ων» 

ΟΣ ξ- ΄' 

θέσιν, 

᾿Απεδέσμευσε, ἀπη "- 
λευθέρωσε, ἀπέλυσε. ξ, "-᾿ δ Ἶ 
Ἡνοίχθη, διεχωρί- - 
σβη, πὐρύνθι ον ξὐτ' ε- Ἴ 
"Ανεκουφίσθη, (ξ6- 3 Με »" ἐς 2] | 

λάφρωσε)ϊβ. 

Αἰδοόοτον (τό). ξ.- » ξε ̓ ,9 

"ἢ ,Ρ πὶ 

Ξελάφοωμα, ἀπολύτρωσις, ζ- 

{τὸ} Ἄνοιγμα, ρῆγμα “πα. 
σχισμή, ρωγμή. ξ ὁ- 5.» 

Διεχώρισε {ξεχῶρισε)λ. 

( κσνδπουλο, ἐ.}} -ξ ε.3 

᾿Αμβλὺς (δ) νυ" 

(ὁ) Διαβήτης (κουμπάσο). ΕΣ 

Ἐχάρῃν ΩΝ 
᾿Εχαροποίησε, ες ἐ “1 

τυ ᾿ Αἱ εὶ 
πατεπίεσέ τινα 

χρέος. 
ΑΎΘΙΟΝ 

(ἡ) Χαρά---Σπατάλη. τυ" 

ὄ Κα ἴν » " : ὦ “τ, 

ἜΝ φι:. ὐν. Ὁ. ξ»" 
(τὸ) Χαροποιόν ἰἄγγελμα ., ἢ 

κι λ,π.}, φαιδρόν, ς 

᾿ἘΞξεκόλαψε πω" , ΒΞ, , 4 πὶ 

{πτηνόν}. εὐ» « .» αὶ ὦ ξ ..»" 

(ὁ) Νευσσός --- 
Βλαστός. τ 2 ἐ.9»}. Ἔ ἐν" 



»} -- ὕὶ -- σ΄ἡ 

“Ἐνέταμε, ἐνεχάραξε, .“;. ,,7 ἢ | κορνι υ͵ ας 

ἐνέκοψα. ων ».»"». ἔσρνιζα (ἡ). χοθνς σὴ 

ἜἘθέσπισα " ΝΣ , " -"- Κατεσπάραξε τ." ., -- 

νόμους, δ ὖ! .᾿ Μὰ ἔων 5) κατεβρόχθισε, ων." » ῳ΄.- ΑΙ 

διατάξεις, Ἡτένισε, προσης  ς 

{ὴ) ᾿"Ὑπόθεσις---τὀ- Ἐπι᾿-., ἢ ΝΣ 

βολή, ὑποχρέωσις, ω».». 
ζι’." 

καθῆκον, χρέος. 

{ἢ) ᾿Εγκοπὴ, ἐντομή, Ὁ» 

ἐγχάραξις. ωὶβεω» ω-" 

"Ἐπὶ τῇ ὑποθέσει. .Ἅ»β» ̓  ὡς 

ἠ) Ἔνκο ---ἰ(ὁ) , -“᾿ . 

τόρμος, Ἀμὴν. ων’. τ 

τὸ Καθῆκον, ὥπο- -“ὶ “-, 

ἐκρεφαις, ἐντολὴ. δ “Ὁ Ἐπ 

) Νομομάθεια ἐπὶ ΝΣ 

ΜΝ ρανομιῶν , δ ἐν, 

“Ὑπόθεσις (ἡ). υἱοὶ »:-3} 

(ὁὺ) "γὙποθετέος --- Ἐπιβε- ᾿ ἫΝ 

βλημένος. .ὡρ᾿;»"- 

Ἤμέλ . ,ι,. ,» 5. “-ν, 

παρημέν᾽ ῳ Δ») “τὰ εἡο ,5 

λησε, ἠδιαφόρησε. 

ἐρ ὁ. 
᾿Εξέφυγε τινός τι --- χάθη. ω Δ 

ΓἜσπευσεα, προηγήθη. 

κα αοκεεος, ὁ ν, τ Δα 
Ἐλο δαλοθν ναῦν" ἢ προηγούμενος, ὁ φθάνων ». Γ' 

(ὦ Ὑπερβολή, ὑπέρ μ] Δ] “"» 
ὑπερέντασις, 

(τὸ) “Ὑπερβολικόν, ὑπέρμετρο
ν Ἵ» .} 

(πρᾶγμα). 

(ἠλ Ὑπερβολὴ, κατάχρησις. "μι -" 

(ἡ) Παραμέλησις, ἀδιαφορία, Δ δὰ 
ὀλιγωρία. ΑΝ τος 

λώβῃ, ἐμάντευσε ὁ ὐἷα 

(ἡ) Φορβὰς (φοράδα). τὶ Ὁ ἡ, ξυ" 

(ἡ) ᾿Ατένισις, προσήλωσις κα ς 
-- ΜλΛανταία. «“ 

(ἡ) Μίαντι ες 

μία (ἐπιστήμη. ὁ) ΚΙ Δ, 

᾿Ιπποπόταμος (ὁ)- 

ἱππασία χες, ο΄ν ἀρ ορ Ὁ13 
ἡ} Λεία, βορά, δᾶ... -“ς 

ΤῊΝ ἀφ, “ ωϑ} “ξ “1 

(6) Ἄγριος, σαρκοβόρος. ΄ς “»“.-ῃ. 

(ὁ) Παρασάγγης ι 
{Περσικ. μέτρον). ζ “5.6. ξ ΕΣ “3 

"Ἔστρωσε, ἘΝ νὴ εὐ 9 

. δ» ., δ “ῷ Δι, 5 

τὐἰλ, μάν. Ξ δουσήθ 
ΓἜπιπλον (οἰκία 6), 

(εὸ) Στρώσιμον, ἐπί- 
πλῶσις (ἦλμ 

(ἢ) Κλίνη (κρεββάτι), 
κοίτη, 

.,. 9) ,."“. 

2 .»" 

οὖν». ει 

[πεταλοῦδα (ἦ, οὖ σα ἀῷ ἯΨΕ 
κεαιεέμακτρον. ΠΈΥ͂σ Τα. ας, 

Στρωμένος, ἐπιπλωμένος, ,,»2,.55 
Ὁ ἃ .πς 

οὐ τὰ --“ 
(ἡ) Εὐκαιρία, περί- .Ὑ 5. 
στασις. ω -». ξ “ὁ 

'Ὑπέθεσε, ὑπελόγισα.  »᾽ Εν ε΄ ,. 

"᾿Ἐπέβαλα, 
Μ “πίς . --ςΦὠ 

ὑπεχρέωσα. ἣν ρῳο͵Αϑ 

Διεσκέλισα. 



ὅ. αν τῖν -. 

“Εφοβήθη, ἐτρόμαξα. τ» 

Ἔφϑβισα -- Διδμοίρασα -- «Ὁ. “. ἢ 

ἐΔιεσκόρπισε. ἘΝ αι ϑ “ 

Διένειμε, διεμοίρασε, 613 Ὗ 

διαχώρισα, ΜῈ δ τ} 

᾿ΑἈπεχωριίσθη, -: » - 

Βιεχωρίσθῃ. ἘΝῚ "δὰ 
ὦ κ9] 

Διεσκορπίσθῃ. ω αι ὦ ΠῚ 

Διαφοηρά (ἢ), ΕΤΕῚ χα ὅ.,3 

(ἡ) Πρώτη λάμμς ἡ. 7,“ 

(αὐγῆς)--Φόβος (ὁ). ὁ "). Ξ 8.9 

(ἡ) ᾿Αγέλῃ, σμῆνος, φ.λ 

(ἡ) “Ομάς, ὅμιλος, -ν 
θίασος. μ᾿." χα “3 

Μεραρχία (ἢ). ἢ "Ἦ ΕῚ 

τ ἢ ̓ Ξ 

σ᾽ κὸ Ι. ὦ ,ἰλι9 Ξ,.,Ὁ» Ὁ 

(ὁ) ᾿Αποχωρισμός, ἀναχώρησις "᾿ 

Τὸ Κοράνιον --- Ἱερὸν κτλ ἃ 
βιβλίον, ὧδ » αἱ 

(ἡ) ̓ Ομάς, μερὶς (ἀνθρώπων)--- “. “ὶ 
Μμέραρχος, ᾿Αντιστράτηγος.. 

(ὁ} Χωριομός, διαχωρισμός, . 5.1" 
διασκόρπισις, διανομή .-.- Ὁ 

Χωρίστρα μαλλιῶν " “π΄ 5, 
--ο͵-5Ἴ δΔιασταύρωσις δ ἱαῖ, “ἡ. ΝΕ 

-“ - ἢ Μ᾿ 

Σταυροδρόμιον (τό). ἘΌΝ ἘΝ 

(ὁ) ᾿Αραιὰς σπορᾶδι- ΒΞ σ,.α 
κὰς, σκόρπιος. 

(ὁ. Κἀαστῶρ καὶ Πολυδεύκης οἰκῶ “ἢ 
(ἀστερισμός). 

"Εξαπυρσοκρότησε --- “πὰ τ’ 

'Εκρότησε (διὰ 8ακτ.)}, δ “ὦ ̓ ' »" 

"Εκπυρσοκρότῃησις (ἢ), 1.09 . 

(αἰ) ἐκρηκτικαὶ ὅλαι, «ὰ.} μα 

ξ. 

} Ξ, 

(ὁ) Ὑπερβολικός,ὑπέρμετρος. .-, 

σι. 
Σπάταλος (ὁ} ΝΕ 

δ ᾳ- “ᾷἕΧἕ, ΟΦ - 

᾿Ἔπλάτυνε, ηὔρυνε, π- ΠΝ, τ .»5 

.: ἢ} (τὸ) Ρύγχος (χοίρου. 
ΓἜΡ 

Διεκὰ άδισα. ξ..᾿ εξ ὁ 

ὁ} Κλάδος, διακλά- «ἢ ., 

δωσις͵, ὑποκατάστημαξζ:. 5 " ΔΕ ξ.» 

Διεκλαδώθη, ξυῖ ἀ ξ.- 

ξ ως 
Διακὰάϑωσις (ἡ). ξ.ς 

᾿Ανταγωγὴ (ἦ). τρ 5.52 

᾿Ἐτελείωσεα, ἀπεταλεί-,, σὖ “᾿-νι2 Δ 

σε (ἐργασίαν), ξ. -σΝ 

᾿Εχόθη (τὸ νπρὸ κλπ). δα έ ξ υϑ 

᾿Ἐκένωσε, ἐξ 6 ι- ἐῤυ ἔυὰ ι δ 

σα. 

᾿Εξήμεσε {ἔκαμε : 
ἐμετὸν) - κα. ἐστ εξ κλ2.} 

τέβαλε (προσπάθειαν). 

᾿Ἐπδδόθη εἴς τι, Ἴ͵ὉΠ ἀα πα 

ἀφιερώθη εἷς τι, 3ξ 3. : ξι" 

. . δ. 

(ὁ) ΓἌδειος, κενός, δοῦ» ξ .»" 

(ἡ) Κενότης, ἄδειασμαι (τό} ξ.}9 δ!" 

(ἡ) Ὥρα ἀναπαύσεως, ει ἢ ὙΓ 

στιγμὴ σχολῆς, ξὶ» Ὁ Φ. 3 

(ἡ) Κένωσις, ἄδει- ., δ ὦ.,ΨΨἤ 

ασμα. ῶὥ-- “Ὁ. ε! } 

(ἡ) Ἔμασις, ἐματὸς (6). δὶ »-1.}. Ϊ 

᾿Εχώρισα, διεχῶρισε, 1:2.“ν, Ὁ τὶ 
ἐξεχώρισα, Φ.» τ.,.5 

"Εξεχώρισα, διέκριγα. Ὁ ὄ»8 



ἐπ 

Διηγέρθη, ἐξηγέρθη, ως ὅτ 
ἐξήφθη. -ΞΖο.» 

Ἐφοβέρισε, “.“, Ὁ νγ΄, χ᾽ ς .5] 
ἐτρόμαξε, γμαξοὶ πο' 05} 

"Ετρόμα
ξε, ἐφ- ; “ σι, .-- ᾿. 

βήθη, αἴ »" 

Προσέφυγε, κατέφυγε, ἐϊ ζ ..-9 

"τρόμαξε, ἐφοβέρισε, “Ὁ 9.“ 

ἐτρομοκράτησε
, ζ. ᾿ ξ ὁ" 

(ὁ) Τρόμος, φάβος --- 
(ἡ} Συνδρομή. εἰ 5}. ἐσ 69: 

Τρομαγμένος (ὁ). δ. 9 

(ὁ) Τρομοκράτης, ἐνσπείρῶὼν “" 9 αὶ 

τρόμον. το] " 

(ἡ)! Τρομοκρατία, δ. 2 εὶ »" 

-» 
(ὁ) Τρομακτικός, τρομερός, Κ᾽, »ὶὶ 

(τὸ) Καταφύγιον, - “,..... οι δὸς 

ἄσοσλον. Ὁ μ͵͵ 2 ξ»" 

Ἡὀρύνθη (τόπος), ς΄ σὰ τ 

ἐφάρδυνε. ἀνασα ̓ σι 

Ἔκαμε τόπον. ἀκ ὑσ
ὶ τὸ 

᾿ὔρυνε, κατέστη 

σε εὐρύχωρον. «ον --Σ ΓΟΣ 
Ἂ" “Ρ 

᾿Ανεκουφίσθῃ οἷ ω “2 τς Ἐπ’: ̓ 

Πυύρύνθη, κατέ β Η͂. Κα τ  ΟΤΤ] ει 

εὐρύχωρος. 

"Ἐκάθισεν ἀνέτως. ὃ μα ἡδταΝ 

(ἡ Εὐρυχωρία -- (ὁ) ..} 

οὐ εὐ Περίπατος. 

(ὁ) Εὐρύχωρος, εὐρύς. 

᾿Ηκόρωσ, διέλυσε ΝΥ  αεε 

(γάμον), διέρρηξα. 
ἬἨ κυρῶώθη, διελύθη (γάμος). 

δ] 

(ἡ) ᾿Ακύρωσις, διάλυσις "τὶ 

(γάμου). ζ-“ 

-ο,ὕ(Ἰα-- 5 

ΓἜτριψε, ἐξέθλιψε -- νιν 9.“ 

᾿Εξρκόκκισα (σπόρους) ». 1,9 

᾿Εξεκοκκίσθῃ {σπό- ..» η“. 

ρος). 3 -' “Πρ } 

Ἔπτρίβη, συνεθλίβη, ἡ τό" τα 

ἐξακαθαρίσθη (σπόρ. γ3 »".2 δ κα) 

᾿Εκκοκισμός (ὁ). 4, »" 

9 μὰ. ὦ ἢ 

οἱ 37, ξ ἩΡῚ 

᾿"Εκκοκισμέγος (ὁ}. 

Φοῦρνος (δ). 

ΚΗ τὶ 

(ὁ) ᾿Αρτοποιὸς ἰφουρν ἄρης) ὮΘΝΡ 

Κατέστη ζωηρός, εὐκίνη- ᾿ς 

τος, χαριτωμένος. ὃ κΑιὸ 6. 
᾿- 

᾿Επιτήδειος (ὁ). ὃ .-3 

(ἡ) Ζωηρότης, 
εὐστροφία. δ 12.) 

ζδ.,3 

(ἡ) Γοῦνα, γου- “ ϑ,κς 

ναρικὸν {τό} ἽΝ ͵ Σ; ΕΣ ,.»Ἥ" 

(ὁ) "Ἔμπορος γουναρικῶν ΖΦ“, 
ἰγουναρᾶς)}. εἰ," 

"ἜἜ ψευδολό- 
γησα, διέ- ὡς .(5.1.5} ΤΕ ις.»». 

βαλε, ἐσυκοφάντησεα. 

(ἡ) Ψευδόλον κ᾽ Ὁ πς “πος 

γία, διαβολή." “1: ; (ω .»».- -) Ὁ λ 

(ὁ) θΒαυδολόγος, συκοφάντης - "5. 

διαβολδύς. 
.-Ἐ-Α 

Διέρρηξε, διέσχισε, 
-" 

ΓΕ “ἰὸν 

μα ὦ; ,»κ 
ἔσχισε, 

Δαρβάγῃ, δε. Κγ 7}, 7 δ, οὐ 
4.1 ὦ χαρῆ ρῆγμα, (χαρα “5. 

Πάνθηρ (ὃ). ΠΕ 

ἐν ἀιάρρηδις (σκἀσιμον), ἐξ 

᾿Εφυβήθη, ἐτρόμαξε. Εἰ ί {ξε 



(μ᾽ --Ὅ.Ἁ -- Αϑι.-ὦ 

᾿Εξεφούσκωσε ιαα ὦ Ὁ εἶ κἢ (τὸ) Τεμάχιον, κομμά ἀξ... [ἀσκός. ΟΡ; ἐμᾶἄχιον, κομμάτι. 

᾿Εδειλίασε --- ᾿Ἀπέ-. ,“,.δ-ν αὶ 1 (δὲ ΓΆκυρος, διαλελυμένας , σ.. 
τυχε. ͵Ἔἱὖἢ ν μ-:.9 {γάμοςκλπ). ζ-.--“ 

ΚΡΕΝΣ Εφθάρη, διεφθάρη, ἢ ". κι ». - 
᾿Αποτυχία (ἡ). 

(4) Δειλός, μικρόψυ- 
χος, νωθρός, 

Διεδόθηζμυστικ,) 
ἀπεκαλύφθη, 

Διέδωσε, ἀπρκάλυψε, , . ᾿, κοἿ 
ἐξεμυστηρεύθη. 5 ἘΞ τω" 

(ἡ) Διάδοσις, ἀποκάλυψις, Ἐν 

ϑἰθνε ψθ 

ἅμ. ὴΥἹ λα Ἰῶλκ μὲδ 

ἐκμυστήρευσις, 
Κατέστῃη εαὔγλωττος, ᾿ς 7 9 
εὐφραδής. σι  χ 5 
᾿Εξεφοάσθη εὔὐκριτς ος ἊΝ γι ρμα 

φασι αβα 

τ δὰ ο γ πϑὼ 
4: .ω8 

νῶς, διεσαφήνισε, ΟΝ 

᾿ὩΩμίλησεν εὐγλῶτ- 
τῶς, εὐφηαδιῶᾷς, 

Πάσχα {(τὸ). 

(ἡ) Εὐγλωττία, εὐφράδεια, 

(ὁ} Εὔγλωττος, “ἢ  υ, 
Βέϊφρ Ω δῆς. ΠῚ 5. οὐ Μ Ν γι 3 

᾿Εφλεβοτόμη- 
σε, ἀφαίμαξα οἰῶ... , ΝΡ ΤΗ ἃ... 

ἡ Φλεβοτομία ἀφαίμαξις οἱμὸ ΡΨ 

Φλεβοτόμησις (ἡ). δ οἱ ιαϑ' 

Νυστέρι (τὸ. ἀν, ξ ν-:αἷν 

(6) Δακτυλιόλιθος . - 
-- Φέτα (ἡ). ΑΒ. τὶ δ. 
ἀιεχώρισε, ἐξεγώρισ . “- 
--᾿ Απέπεμψε. ΧΟΡ ὡ: ἐ μ-49 

᾿Απεγὰλάκτισε 9} “σι 
μα 2... ζνήπιον), ἀπέκοψε, 

᾿Απεφάσισε, ἔλ ἀπό - ,’ κα, φ αβεν ἀπ ᾿ 
ῴασιν, ἔκρινε, ἐξεδίκασα. 

ἐσάπη (ἐχάλασε). 

ἜΦφθειρε, διέ- 

φθειρε, ἐσάπισα. 

(ἡ) Φθορά, διαφθορά, ἀποσύν- 
θεσις, (σάπισμα;, ἐκφυλισμός, 

»»" ." 

ΑἸ Ἵνα 0.5... 

οἱ 

(ὁ) Φϑοροποιύς, διαφ ϑορεὺς Δ. ὅν. 

᾿Εξήγησε, ἐπεξήγησε, διηρ’ - -. 
μήνευσε, ἐσχολίασᾳ. 

᾿Εξήτησε πληρα- -, πο «- “.“- ὁ 

φυρίας, ἠρώτησε “ΠΣ! κε ζω) 

(ἡ) ᾿Εξήγησις͵ ἐπεξὴ- 
γησις, διερμήνεαυσις, -Ὁ ων. Ἔ ἭΝς 

σχόλιαν (τό). 
" “ΟΕ 

(ὁ) ᾿Εξηγητής, σχολιαστήςξςς,ε .μμΑο 

(ἡ) Σκηνὴ (τέντα), ἰαὐρὶ, δι οὕς, » 
Τὸ Κἀϊραν (ἡ πα' , -“" 

λαιὰ πόλις). δία, 
Ν ἢ ὄἕ “-ἰὦὰ ο΄ 

οριός (ὁ). οὐ 'ξ υπϑ 

- δ. 

Αωσαϊκόν (τό). ἈΡΈΝΝΝ. 

"ἙἘξζησεν ἐν ἀκο- . 7 τι τ ἡ; 
λασίᾳ, ἀνηθίκως τ τ..5--..5 

᾿Εμοίχευσθ, διπκόρευσε. .- ὥὸ 

(ἡ) ᾿Ακολασία, παραλυσία κ4.ος 
ἀνηθικότης, ἐκφολισμός, “- 

(ὁ) ᾿ΑΙἸγενής, εὐτε- “. "Ὁ, 5“ 

λής, χαμερπής. ὦ ξ .- 
Διεσκέλισεα, ἔς δ: 95 

- τς οὔ 

Διασκελισμὸς (ἀ}, 

ἀ ». Ξ.,,.. 
᾿Εξεφούσκῳσᾳ (ἀσκόν. κα ἐ 3.5 



1, ἀ 

«τ΄ ἮΝ , “ 

“ΑἈπευφράγισα, 2.-- ωῶ.- 

Διεκόρευσ8, δ) 5." ῥα}. οὐωβ 

Ἢ - ἢ “"" , Ξ νι 

"Επηργύρωσε. ρῶς ὦ, γὩπΠ.5 

Διελύθη, διασκορ. “ν, ΤῸ τοις ἡ. 2. 

πίσθη ωπ- τς ας 

(ὁ) διάλυσις (συ: 1. ὡδὶ πο 

νρδρίας, ξεαιρείας}. δ ἃ - ωπ.- 

ΘΕΨΝΝ υ: 

(ὁ} ΓΆργυρος (ἀσῆμιλ, υμἱαςῷ. ξ ᾿ 

Διακόρευσις (ἡ). 

"Επαργόρωσις (ἦν 

᾿Επηργυρωμένος (ὁ). 
ν : - ἃ, ας - ἐπϑϑΝ ἀτόμτος, στοὺς εὐταῦ 
ΣΝ δον 

πον 
᾿ ὩΦ -, - (Ἐπ 

ἐστήθη κατεδέχθη. δ ΡῈ 2 τθθῚ 
᾿Αφῆκε ὑπόλειμ- πιο Ρ 

μα, ὑπόλοιπον. ὠπσαδ) ἰ μο 

(ἡ) Χάρις --Πλεό- 5, ἡ 

νασμα, παοίσσαυμα ἡ μα. ὦ, 5. 

Ἔκτὸς τούτου, πρὸς , ΩΝ “ἢ 
τούτοις. ω» 

(τόὸ] Ὑπόλειμμα, ἐναπομέ- ἡ}. 
νον (ἀπομειν ἄρι). 

Ἔπροτίμησε, 

δ, 7 

᾿Αδιακρισία (ἡ). ι μα 
. 

᾿Αδιάκριτος (Ὁ). ὠ γα 

(Ὁ) "Ἑνάρετος, ἀξιότιμος. ὦ» ὃ. .“- 

[ἡ) ᾿Αρδτὴ --Πρὸώ- “ἰ." ας 

τέρημα. βὼϑ “ΓΕ 4. α. ὁ 

Τίτ ος σεΤΥΤ. Ἃ, 5. οἢ᾿ --- ἱμ» 

--τν"-- Ἐπ 

Διεχῶώρισε (εἰς τε- 

ιάχι αὐ -Ο΄ Ανέλυσε 
μ ἌΓ ι ι - 

(λεπτομερῶς), 
᾿Απεχωρίσθη, διεχῶώ- 
ρίσβῃ, ἀπεσπάσθη. μ

ά Δ. }} 

(ἡ) Τάξις ἰσχολείου) . 
- ᾿Εποχὴ (ἔτους) Κε- μα “Ζ τ.

 

φάλαιον (βιβλίου; --Πρᾶξις (θεάτρου). 

(Ὁ) ᾿Αποχωρισμός,Ἠ "0 ΣἾ, .....Ὁ 
χωρισμός. 

(τὸ) Γένος, εἶδος μὴ . Ῥ Σ 

- ᾿Απάσπασμα διὰ πα ἘναΣ 
ἰστρατοῦ}, 

(ὁ) Κριτής, διαι- 

Λεπτομέρεια (ἢ). οἱ. “ΞΕ “μιὰ 

ΡΨ. ΠΡ 

“μα 

ὡοὼα. ξ. ἘΕΡΈΡΝΙ 

Λεπτομερῶς, 

᾿Αναλυτικός (ὁ) 

(ἡ) ΓΑρθρωσις, 
κἈλειδώσις. 

Γλῶσσα (ἢ). 

Λεπτομερής (ὁ), 

(δ) ᾿Αποόκεχωρι- 
σμένος, ἀπε- 

σπασμένας, 

(ἡ} ᾿Αντωνυμίοι 
προσὼ πική. 

-».ῳ 

ΡΥ 

να κοῦ 

“ἰν- 

᾿Απέκοψε, ἀπεγαλάκτισε ε-αὐάῦ Ἂ 

(ἢ) ᾿Αποκοπὴ, ἀπογαλα- "ΟΣ 

κτισμὸς (ὁ). (5.3 

Ἠτίμασε, κατήσχυνε. ἘΌΝ, ( ὟΝ 

Ἠτιμάσθη, κα- 
τησχύνθη. 

(ἡ) ᾿Ατιμιία, καται- ζω. 

σχύνη, αἴσχος ξ" 
σκάνδαλον. 

Διέλυσε (συνεδρίαν) ὁ. ὁ.» ἢ; 
---λιεσκόρπισε. ωσπ ἐ 55 



ἀὼ ων Υγ -- 

(6} “ΛΑζυμος (ἄρτοι). ΕΙΡῚ 

Ἢ Εαρτὴ τῶν ἀξύμων. ΕΡΡΙΨῚ ὦ» 

Ζυμαρικὸν (τό), ΜῈ “Ξ δ᾽ χὐ 

ᾧ μσεαῦανν τ ψίλτ, ς θεῖν 
᾿Ἀπέθανκ. πὐν" ᾿ ἘΡΕ 

"Απεπνέίγη, ἐπνίγη. τ᾽" ΠΕΡῚ 

"Απέπνιξε, ἔπνιξε. ὡκλρ αν ἐ “μιν 

(τὸ) Στράβωμα μύτης. ωλ 

ἐγεΐοι ἐν ξ ὦ 2 δα μι .Ἶ 

Κουτσομώτης (ὁ). ᾿ 

"πὰ. ἐπ ᾿Απέκοιμε, ἀπεγαλά- 
Κτισε. 

᾿Απεγαλακτίσθη Ἰλτς Ι “Ἢ 

{νήπιον}. - " Ὰ 

᾿Εσταμάτησεν ἢ ἔπαυσεν ΜΗ “} 

{συνήθειαν ᾿ ὁ 
ἊᾺ 

"Απογαλακτισμὸς (ὁ), ΔΙῚ 

{τὸὴ) ᾿Απογαλακτισμέ- 
γον (νήπιον). μὰ 3 “59 

Εγόησε, ἀντε" ΕΝ ᾽ “γι ἐλ 

λήφϑη---Κατέ- 
στη ἀγχίνους, νοήμων, εὐφυής. 
Κατέστησε ἄντι- εἶ Ὡς «Ὡἱ 
ληπτόν, ἔδωσε "ἜΣ Ἔν, 
νὰ ἐννοήσῃ. 

ἔξυπνος. 

(ἡ) Αγχίνοια, 

Κατέστη ἀγροῖκος, -" 
σκαιός, ἀπάνθρωπος. δι ᾿ “ᾧ 

(ὁ) '᾿ᾶάγροτκος, σκαιός, τε - ᾿ Ἔ 
ω- 

(ἀ) διοήμων, 

ἐξυπνάδα. ἴῳ (οἱ. εὐ) ὦ 

ἀπάνθρωπος, 

μῶϑ 

(δ) Προτιμότερος, 
ὡπέρτερος, 

Καταδεκτικότης (ἦ). 

μου], ξ πω ] 

ΠΡ ὐἴτῶο 

Προτίμησις (ἦ), 
(ὁ) Συγκριτι-: 
κὸς βαθμός. 

(ὁ) “Ὑὕπερθετι- ΝΣ σας, 

κὸς βαθμός μαι οὐ] Ὡιν 
ὥ --ὦἫῪλῪλΨ 

(ὁ) Προτιμητέος (ἄνθρωπος). (μ-ς 

(ὁ). "γποχρεωτικός, Ν 

ἐλευθέριος. ΡΨ 
"- “πὶ Α 

Καταδακτικὸς (6), μα... 

᾿Εκενώθῃ, ἄδει- Ν 
αοε (τόπος). γα Ε ἰωε μῶϑ νυ 

(τὸὐὺ Κενόν, χάος. εἰ 5 

"Εκμυστήρευσις (ἦ), εἰ. 

᾿"Εκένωσε, ἐξεκένωσα λ ἯΣ 

ἄδειασε (τόπον), .5 Αἰ, 5-5- 

"Εδημιούργησε, ἐφεῦ- 
ρε- -Ερράγισε [καρδ,} 

Ἀ Η ι Ἴ .--- 

"᾿Επρογξυμάτισε----Ἐπά- δι᾽ ἢ. 

σχασε (ἃ νηστεύων). σα» 

'Ερραγίσθη καρδία). ΒΕ ἰω Ι 

(ἢ) Πασχαλιὰ (μὴ νηστεία)--- (ὁ) “μι, 
Παυχάξων (μὴ νηστεύων). ΝΑ 

Γὸ μικρόν ῬΡαμὰξἄνιον, αἱ μμῷ 

(δ) Δύκης (μανιτάρι). 

{τὸ} Ράγισμα -- Δημισορ' 

γία (ἡ). 
Ορμέμφυτον, ἔνστι- “1: πεν 

κτον, »ἀ. ξ͵ ν “::} 

Ἔμφυτος (ὁ) ᾿ς σὰ 

παν Πρόγβυμα {τό 



3 ὡνΥνΥ.. 
--" 

Γενικὴ τῆς αἰτίας λον ὁ ., 

(γρμτ.). ( ὡ - ἢ ΒΞ σαι 

᾿ἘΕπίρρημαι (τοπικὸν, , δ... 

χρονικὸν), 4: ̓  »κ͵ὶὶ 

»-. ἫΝ 

Γενικὴ τῆς συνοδείας. 4--ἡ ὦ μι-λά 

Σύστοιχον πο 7 ἊΝ 

ἀντικείμενον. ὅμω ω»ι-λς 

(ἡ) Παθητικὴ μετοχή. ω φιλὶ] “ἢ 

. ἷ, ᾿ς κ τ 

μισα {μετ.}. Γ- “πὸ ἱἷ 

᾿Επληρώθη, ἐγέ" το »κω,. 15: 

μισε (δοχεῖον). ᾿πὐὐδδν, , γ᾿ 

(ὁ) Πλήρης, γεμᾶτος, 5" 

“Ἤνοιξε (τὸ στόν 5,2 ὅπ νς ππ 

μα του). Ὁ, αὐὐὖ ὸ..,..3 

Ἔξ ὠρυξαν (ὀφθαλ- ἔω ἷὰ ̓ εἷξμ 

μὸν »-  Ἡνροιξαν 

"Ἐπλήρωσε, ἐγέ- 

(ἀπόστημα). 

Διερράγη, ἥνοι- 1.5 ΗΓ Τὴ κως ἵξ; 

ξε (ἀπόστημαλ , εἶ 

“Απώλεσε, Δ 391}. κδρς Τ 

ἔχασε. Δ .--αὶ κἀν τΑ5 

(ἡ) ᾿Απώλεια, χά- κι ΦΩ͂ Κδ σρσ, 

σιμον (τό). ὁἷλια , ...Ὁ 
Ν 

(ὁ} ᾿Απωλεσθεὶς, χατ, τῆν “ας 

μένος -- ἀποθανών, τῷ σαν, μ- 

ΜΆ ΦΕΣ ."-- 

᾿Ἔπτῶγνευσα. να 23}, (Α΄. ζ μὰϑ 

᾿Επτώχυνα, κατέστη- .Ὁ. προ 

σε πτωχόν. ἘΞ ιϑ[ 

᾿Εχρειάσθῃ, εἶχαν κα ὦ τὶ 

ἀνάγκην. ἘΣ “» 

[ἡ] Πτωχία, πενία, πὰ νι δυο. 

ἔνδεια. ὃ λλ3) .»1.3 

(δ) Παράγραφος, χω: ἢ : 
ρίον (γραφῆρ). νι τ 

(8) ᾽᾿ωρίων (ἀστερισμός), Δ5,..4} ΠΡ 

(ἡ) ᾿Απανθρωπίᾳα, βαναὺυ- τς 

σότης, σκαιότης. 

Κατέστη φρι- τ ς «ὶ »γυυ- 

καλόος, ἀπο. ΟΣ ΘΑ ΟΣ 
τρόπαιος, 

(ἢ) Φρικαλεότης, ὠμότης. λε 

(6) Φρικτός, φρικαλέ-. ..-.“.}2 ὃγν 

ος, ἀποτρόπαιος. 8. .-ὦ 2 ὲ 

ἐνήργησε, ἔδρασε ὑκὰῦ ς ἐ9 
"Ἔκαμε, ἔπραξε, 

"Ἔπράχθη, ἔγινε --- | τεσι ' τ“ 
Συνδβκινήθη. 

"Ἐπενόησε ἢ ἐμηχα- ὡς τ τὶ 
νεύθη τι κατ τινος ὑπ - ἐκ Ε 

--Παρδποίησα. 

(ἢ) Πρᾶξις, ἔργον, 
δρᾶσις, ἐπίδρασις 

--ἩΡῆμα (γρμτ.). 

(τὸ) Ρῆμα ἀμετάβατον. 

ως Ὁ 

{τὸ) Ρῆμα μεταβατικόν. 

(τὸ) Ρῆμα ἐνεργητι κόν, 

(τὸ) Ρῆμα παθητικόν, 
ΓᾺ δ. 

Πραγματικῶς, πράγματι, Ἂ-.. 

(ἡ) Πρᾶξις, ἔργον (τό). χΧ λα 5 

(ὁ) Δραστικός, ἀποτέλεσμα. ἢ τς 

τικόρ. 

"Αποτόλεσμα- στρ ἘΝ ΣΤ ρ 

τικότης (ἡ). Ὡρῦ τιν 

Συγκίνησις (ἡ). χει ιν" Ὁ] 

"πίδρασις, ἐπή: . - Τὶ 

ρεξια, ἀρκόπωσις “Ὁ κά ᾿ "ὦ. ὁν. λ.) 

(ἢ) Δραστικότης, ΨΩ οι, 

ἐπίδρασις-- ἐοῶς ξ. ὁ γ»»-ὶὶ 

Πεπραγμένος (καμωμένος). 

τὸ) ᾿Αντικείμενον (γρμτ.) 4 ὅπ ἡ 



κε 

“ἢ .“. - 

Πομομαθὴς (ὁ). ἐμ . α Αλὰϑ 

ΚΞ» "κὶ, ᾿κ), κα 1 
᾿Ευκέφθη, ἐσυλλογίσθη, ὁ -ς 

διελογίσθῃ. 
τὰ ν᾿ Ε- 

Διενοήθη. 

(ἡ) ᾿Ιδέα, σκέψις, 

Σκέψις, συλλῦγι-. “Ὁ; 
σμός. ΕΝ ᾿ ᾿ 

(ἃ) Σκεπετικός, συλλο- τς, ΙΣ 

γισμένος, 
᾿ς π 

Διανοητικός (ὁ. κα ΚΣ ΕΙ 

(ἢ) Λιανοητικὴ κίνη- Ἣ 5 Ἵ Κ΄» 

σις, διανόησις. 

(6) Συλλογισμός, διαν κου 

λογισμός, σκέψις (ἡ}. κα; Ν 

(ἡ) ᾿Ελευθερία σκέψε- ὁ, μι ως " 

ὡς, ἐλβιιθεροφροσόνη. τ΄ ΚΔ 

Ἔλυσεα, ἐξέλυσε ᾿ .ι1.: εἰ 

-᾿ἰξήρθωσε. ἐκ, “Δ ̓ ΝΑ 
- ὦ ,-- 

᾿Απεδέσμευσε. Ρ ..--Αὶ εὐϊς 

Εξηγόρασρ ἥι ἐ’ σΑ τὴ 541; ᾿ το 
Αύτρωσεν [ὅπο- 

θήκην, ἐνέχυρον). 
"᾿Ελύβη, ἐξελύθη ,15.“- "ὦν 5,,.Χν 

Φουα 
δὲν ἔπαςΐσδ, ἐξηκολσύθησα. ἐἰα [ἰὼ 

,. πὶ 
Σια γῶν (ἡ). 1 ,ΚΩ “Ξ. Ὁ}: 

Γ 3 μ Ὡς» .} , 

[ἢ] Αὐσις [Αὐ- “κς.}» 4 ζ΄ οἶς ἐς 

σιμον), 

Λύότρα (τά. 

(ὁ) Βιδολόγος {ἐργαλετον), 

(ὁ) Δυτὸς--- Ἐξηοθρωμένας. ἡ κὰς 

θ “.- π᾿ οἱ .- ἔμ ᾿Ηστεΐσθη, εὖφυ ἐφ ᾿ ς΄" ἘΦ 
σλόνησεξ 

-- ἶνν'.-- (4,15 

(6) Σπονδυλικώς, ἌΝ 
σπονδυλωτός. ις,.5. ἘΛΡΕῚ 

(ὁ) Πτωχός, πένης, κὰν -" 

ἐνδεής, ἰ τῷ “πα .4.- 

Πτώχευσις (ἡ). "ὦ 3] 

"Εξεκόλαιμε πτηνὸν ΠΝ τῶν, 

(ὠἀ). .-Ξ ἐ.»-..3 
» 5...» 

᾿Εκκόλαψις (ἡ). ι»--4.. 
ὲ .. 

Εἶδος πέπονος. ω»κ» 2.3 

Συνέτριψε, ἔθραυσε ταῦ ἐς μ- ὁ 

Λόνον. ἦν 2.3 

Κατεκιτρίνισε, 

(χρῶμα) Ὁ μὴ ἜΝ σα 
"᾿Απέθανεν (ἐξ, ἀπο- 
πληξίας) κν. ἔσκασα. 

Διδπρράγη, ἐσχίσθη. ΤΕΣ 64} 
“ἢ κ' “-.-Φ 

ᾧ παφόλυξιν ἅϑος Ὁ δ 
ἐχειροτέρειος, [5 Ὁ Ὁ ρατὰ ἐρτΑν 
Φώκη (ἢ). ς᾽, ἀν 

“Επιδείνωσις (ἡ). 

"Αντελήφϑη, ἐνό “ 
ησε, Κατενόπη, 

-ι πὰρ π΄ ᾿ς. -.- Κατέστῃ νομὸ ΓΕ γι 

ΑἿΣ αἱ κὰν (κ,19 

μαθής. 
“πὸ ἀκ --» -«-ἢ.- 

᾿Εδιδαξε, ἀμ} 9 ὍΑΊΝ ς 4.4.2 

᾿Επεδάθῃ εἰς τὴν νο- 5,5. 3. σι 
μομάθειαν. ὍΑΜΕῚ ὦ Ἂς αν Αἱ 

(ἡ) Γνῶσις, κατανόησις. --- ὩΣ 

ΝΝομομάθεια. ν 

Ἢ Νομικὴ ᾿Επιστήμη. 4. α} "ε 

(ἡ) Νομομάθεια, γνῶσις ΖΣῸ: 
τῶν νόμων, 



τῷ 

ἜἘπιτυχία, εὐδοκίμησις, “ 
τ ἘῸΘ 

εὐδαιμονία, 

(ἡ) Καλλιέργεια (γῆς), γε σι σιαπ 
ὠργία, γεωπονία. ᾿ β 

(6) Γεωργός, καλλιακργητήῆς͵ ὥς“ - 

ἀγρότης. 8 
(6) ἐπιτυχής, εὐδόκι- 
μος, προοδευτικός. τοοδα 
Τεμάχιον (τό), δὴ Ἴ δὰ, ζ ἜΕῚ 

δ} 

Ἔκήρυξέ τινα εἷς |σ ὥς 

χρεωκοπίαν. ἘΡΕΙ͂ ἐ ππεε 

Ἐχρεωκόπησε [ἐπτῶώ- ἌΝ, τὶν 

χβοσε). σὰ ᾿υτϑ 

(τὸ) Νόμισμα (εὖτε- ., 5)“. 

λέῸ, ὀβολὸς ὁ, ὧδότς οτἱϑ 
(αἱ) Φολίδες (λέπια ,1“ - ἢ ὍΕῚ 

αν 5 ωνϑ] 

ψαριοῦ). 
Χρεωκοπία (ἡ). 

Χρεωκόπος (ὁ}. μὰ] ἰλκ΄ χα ΒΕΝΝ 

(οἱ) Θησαυροὶ {κεκρυμμένοι) 

Φιλοσοφία (ἢ). 

᾿Απηλευθέρωσε, Ἀπ. ΠΣ 

ἀπελύτρωσε. υ»α-λ τὰ ̓ υδιλὸ 

Ηδὄρυνα, διηύρυνε, 

ἰσοπέδωσα, ΡΣ 'παῦ 

(ὁ) Εὐρὺς καὶ πλατύς. εὐ 

Διέσχισε, ὑρρα “τς 

γισε (μετ), ΝΣ "δὰ: ΚῚ 

(ἡ) Σχισμή, χαραμά- 
δα, ράγισμα (τό). ε. Κα οϑ 

᾿ 

(τὸ} Πιπέρι -- Πιπεριὰ (ἦ). Νἰδν 

"Ἔσχισᾳ, διέσχι -ἴ ωγ τς οὐτς 

σε ἔκοψεν εἰς δύο 5. ὅϊιὰ ᾿ δϑ 

Παρήγαγέ τι τὸ ἸῊΝ «αὖ τας 

θαυμάσιον, τς ; ὅλὰὶ ὶ ἘΕῚ 

᾿Εσχίσθη, διεσχίσθη .ὕ τ ΠΙᾺ 
(ἔσκασεὶ, ἐσράνγ,λ. 

--ὟΥΥς... “0 

᾿Απέλαυσε, ἐψυχα- Φ  Σ 
ΒΡ ΠΤ 

γωγήθη. 
(ὁ) ᾿Αστεῖος, εὐφυο- Π. 
λόγος. Υ ὦ. 3 

(τὸ) ᾿Αστεῖον, (ὁ. ἀ στεῖ- - ΡΣ 

σμός, χαριεντισμός. “᾿ 2 

(ὁ) Εὐτράπελος, ἀστεῖος, .3 
κωμικός. ΤᾺΝ 

᾿Απέλυσε, ἀν . “οἾ, ς 1 ἐς. 
πηλευθέρωσε. 

«λα }. τ τ Ἴ ὡὰΣ 

᾿Εδραπέτευσε. 

᾿Ωμίλησεν ἐκ τοῦ ἃ πὸ} 
προχείρου. (5. οὐ 3 

(ἡ) Δραπέτευσις, ἈΝ 7. τ΄ 

ἀπόδρασις. ταν :" - λό 

(τό) ᾿Ολίσθημα (γλώσσης) ΣΝ 
τύχατον συμβάν. τ 

ΑΝ 

"Απροσδοκήτως, τυχαίως. 4 τὸ 

καρ τας, ον) ζ.99 ΣΙ ΕΑ (615 
᾿Εθριάμβευσξ, (ὑπερίσχυσα ἀρ ᾿ 
ἀντιπάλου). 

ΓΙροσαβλήθη ὁπὸ μι. “15... 15 

πληγίας, τ ὰ ̓ ---9 
ὩΣ 

-- 3 

εις τεῷ 
ΜΕ 

ὦ ταν ἔβη ῖν 
Παραλυτικὸς (ὁ) κα Τα κλ-λέ 

"ἙΕκαλλιέῤγησεα, ὥργωσε. σλσλτι τ 

᾿Επέτυχε, προΐκο- ὃ. πα Ἵ, εὐ 

Ψα, ηὐδοκίμησα. 
ΜΒ, δὲ “αὶ 

(ἡ) Σχισμή, ρωγμὴ -- ε59. ξ ι 
Αὐλάκι, 

(τὸ) ᾿Αραίωσις (ὀδόντων). 

(τὸ}ὺ Ἥμισυ (μισό), 

(τὸ) μέτρον (δημητρι- 
αν), 



ὡὐ 

) Ἔ - δ᾽ ἔρημος ἀχαν τ νι ς ὉΧ 
Ἔψαειίρισε (κεφα- 
λήν). συ: "ν ἐΡ 

{νῷ 
«Ὁ 

Ψείρισμὰ {τό} 

[τόὸ) Στόμα, στόμιον. οἷ ,4). ξ ΖΞ, 

ἀνοσκάθασα τ Διέ" ον ταδϑ 

ρελήρησε (γθρωνκλα), “ΣᾺ ε ΚΘ] 
πα Ἐ- 
᾿ΑὙγνωμοσύνη, 

ἃ Αναν ἀνάρσια στ ἀρ 
Ξενοδοχεῖον, οι, ξ ΓΑ 

{τὸ} Βυτίον {τεπόξιτο). οὐ 

(τὸ) Ρύγχος 
εἾ - ΓῚ 

[χοίρου κλπ.,}. υαἱῷ "ξ ζω 

(ἢ) Τέχνη (καλὴ), “ ΕΝ 
καλλιτεχνία, ' ἰγϑου  ᾧ- 

ψ 10 "" 

ἀὐδῇ ΟἿ ς Ἐπὶ 

Αἱ καλαὶ τέχναι, 

[ὁ) Κλάδος͵ 
κλῶνος. 

[αἴ Ποικιλέαι τοῦ λόνου, | 

(ἡκαλλιέπεια, Φιλοταυγνία (3 ὠδ 

(ὁ) Καλλιτεχνικός, τεχνικός, ω» 

τεχνίτης. 

Ξ.- 8 
(6) Τεχνικὸς ὅρος. γε: -» ̓ “Ἷ 

Καλλιτέχνης (ὁ) ΠΡ 

᾿Εφιλοτέχνησε ἢ ἐποί- 
κιλε (λόγον), ἀν δο ὠ Ὁ ΟΞ[} 

(ἢ) Φιλοτέχνησις, ποικιλία. ὡν.Α. Ἂ 

(ὁ} Φιλοτέχνης, δεξιοτεχνί- Ξ, 
της, ἐφΞξύρετι «ός. 

-ο-, ἴνο.. 
οἰ 

(ἡ) Σχισμὴ (ακάσιμον) 
χαραμάδα, σχίσμα. ὅλος “ὦ. ΚΙ 

(τὸ} Ἥμισυ (μισό) -α 'άρι- ΓΗ 

στούργημα. , 

[ἦ) Αὐγή, πρωΐα οὐ ᾿ ξ ὧ3 

(ἡ) Κατυληδῶν {τὸ ἥμι- 9.5. ̓  ων κοι 5 

συ πυρῆνος), 

{τὸ} Σῶμα στρατοῦ. ἧ μ ̓ - ὅ1:Ξ9 

(ὁὃ[ὲ) Δεινός, διακεκρι- (- ω τα » 
μένος (ποιητὴς). 

Σχιστὸς (6). ἜΨΨΨΡΙ 
“", Θὰ 

(τό) Πλοῖον, κιβωτὸς (ἦ). “1 15΄ 
" δ μκα, 

(ἡ) Σφατρὰ (γηϊνῃ). “07 Ζα Κ21ΕῚ 

Ἢ ᾿Αστρυονομία. φλ..}} ῥ». 

[ὁ} ᾿Αστρονομικός, ἀστρο- "(11 
νόμος ἀστρολόνοςσ. » 

(τό} Ἔτος (ἀστρικόν). 

μον ΟΝ αν ὉΠ] 
τὰ ὑπάρχοντά του οἡ ὑἀ ἐ 0 

Ἡμβλόνδη (9) σὙ 3. 1 5}...1 
ὦ ἰκτατροπῶ ᾿ βϑις ὧν. τα 

ἔρημος ξηρὰ Οὐδις ἀξ. ΜΕ 
(τὸ) Φούλι (ἄνθος). μ 
᾿Αμβλύτής ξίφους ΓΕ ἶ ΕῪ - ΚΊ 
Δ ΤΡΟΧΟΥ͂ 

) Ἤμβλυ-: ὦ λὰσ, ̓μλδν “μἷν 85 

δ ΑΝ 

Τίς (ἀόρ. ἀντων) - 
δεῖνα (ὁ, ἡ τὸ), ΝΡ ὔα ΚΝ “Ὡ 

Πῶλυος 
“ φρο ωθῖ, ε5: ψ 



-᾿ 

(6) Θάνατος ἀκα- 
ριαῖος, αἰφνίδιος. 

“ Φ α .} 
(6) ᾿Εκκεντρικός, (ὁ) πράττων ᾿ς ὅσ 

ὅπως τῷ δόξῃ. ᾿ 

(ἢ) ᾿Ανομοιότης, διαφορά. οὐ 

(τὸ) Πλῆθος, Τ᾽ ., λων» 

ἀγέλη (ἡ). 17.5.7 ε»"}  ξ- 
᾿ "Αν άδοσις, 

' -ς ...͵ 

ὔ ναθυμίασις οἷν .. Σ᾽ -"" 

κἈ σς δον 
τὸ Κόχλασμα, πο φον ὦ 

ἀναβρασμός (ὁ). 
“Αμέσως, εὐθὺς, 
παρευθύς, » »ἀὶ ὡρ 

(ἡ) Σφοδρότης, ἔντασις “δὺς 

καύσωνος, ὀργῆς). δ... 

(ὁ) Πῖδαξ (συντριβάνι). δ ἡ 

μ" [1 ᾿ 

(Δ) Θρίαμβος, (ἡ) νίκη, ἐπιτυχία. ὁ »" 

Ἔρημος (ὃ). ἡῶξος ολὰ 
"ἘΞουσιοδιότη- ΠΟ Βσ τς τ 

σε, ἀνέθεσε, βδ ων’ ΚΑ τς.» 

ἔνατείλιτο, 

Διαπραγμαιεύθη, δ ϑιπίο, » Νὰ 
- ὦ» «ἰ 

"Αναρχία (ἢ). ιΘ 

᾿Αναρχικός (ὁ). ἐς» Κ 

(ἢ) Πληρεξουπιότη, ἐξουσι- , δ 

οδότησις, ἀνάθεσις, ἐντολή. .ῃ" 
ΠΝ -"": ιω 

Διαπραγμάτευσις (ἢ). ἀ Ὁ 

(6) Πληρεξούσιος, ἐντε- ἐφ σῷ} 

ταλμένος, 
ΠΝ πω 

ῳ “.3 .-" 

Πρεσβευτής (ὁ). ω» κμῆὴρ »..} 

“ὦ τ Ὁ ἢ 

Πρεσβεία (ἡ ἐς» με: 

Πετσέτα (ἢ). 

Ὑμένιον, Ἀεππύριον 

ἰφλούϑα λεπτή), 

-- ΥΥᾺ -- 
(οὐ 

᾿Εξωντῴώθη, ἐξωλο- “τ τ κυ 

θρεύθη, ἐξεμηδενίσθηι 5. (9. ὁ 5 

᾿ξώντωσεα, ἐξωλόθραυσα, -". ἡ, τ." 
ἠφάνισε, ἐξεμηδένισα, ϑ:- Ὁ οϑὶ 

[δὲ ᾿Αφανισμὸς (ἡ) ἀνυπαρξία, 2 
παροδικότης, φθορά, “ 

Αὐλή (ἡ). ΒΝ ξ ἐῶ 

(ἡ) ᾿Εξόντωσις, ἐξολόθρευσις ἘΝ 
ἐκμηδένισις, " 

(ὁ) ᾿Εξολοθρευτής, ἐξοντῶ- ΗΝ 
τικός, φθοροποιός, στὴ 

(ὁ) ΠΠάνθησ, βοωυς 
δαλις (ἡ). σα τα 

(ὁ) Πίναξ περιε- - ᾿, 

χομένων, πὖρετ νοῶ "Ζ "ὁ, 

τήριον {τό}. 

Ἔνόησεα, κατενόησε, 
ἀντελήφθη., πε ἐστ 
Ἔκαμε νὰ ἐννο- “«-" “ον ζω, 

ἡσῃ, ἐσυνέτισε. Ε
Σ πη ζ -- 

᾿Επληροφορήθη, 
ἡρώντησε νὰ μάθῃ, ρας ἜΕΝ } 

βύριξῶ 
ΡῈ δ “᾿ 

Λεσπάς- .} 
5. ᾿ α 

Συνεννοήθη, 

(ἡ) ᾿Αντίληψις, νόησις, σόνε- 

σις, Ἀογισμός (ὁ). 

(ὁ) Νοήμων, ἀντιληπτικός, 
νουνεχής, 

π 
ΓΝ μι 

" Ι 1 

(ἡ) ᾿Ερώτησις, πληροφορίᾳ. εἰ 2.} 

υαἰμτω] 'Ερωτημαπτικός (ὁ). 

(ἡ) Λέξις ἐρώτη: 
ματικτ. 

(τό) ᾿Ερωτη- νο Κη τιν ἡ 
ματυόν) (1) 3.) τὰς 

Ἀι ΟΣ 

(ἢ) Συνεννόησις, κατανόηπσις δὼ 

ΡΞ 

ε- τ 

Παρέλευσις (ἦὖ). οἷ ῥ, χα . 4.8 

Διάστημα ἢ ἀπόστασις ι “ “ἢν 5 

(δύο δακτύλων). Ξὴ κὸ. Φ»»} 

(ὁ) Νοητάς, ἀντιληπτὸς, 



ἐδ 

Σκίὰ (ἢ). ΟἿ ἐῶ 

᾿ωΩὠφέλεια-Πλεονέκτημα, 8.50} ει... 

Πρὸς γνωστοποίησιν, δου 

ὁ) Χρήσιμος, ὠφέλιμος, “λα 

(Ὁ) Σημασία, ἔννοια, Νς ὼς 
νόημα [τό), 

(ὁ) Κύανος (πολύτ. “ 
λιθος) κν. λαζούρι. ξ πῆγα 

οἱ πον (ὑ»».ς}) ὑκ:5 
(ἡ) Πλήμμυρα, ἐκχείλισις, 
(ὁ} "Ὑπερεκχειλισμένος (πο- ΝΙΝ 
ταμὸς)--Γἀνναιϊιόδωρου. .»: ὡ9 

᾿Επλήρωσε, ἐγέμισε . .Ὁ . ἡ 
-- - Ἔχυσε, ἐξέχυσε. ἐξα ἐω υ] 

Περιεπλέχθη ἢ εἰσῆλθεν ᾿ς ἢν 
(εἰς συζηήτῃσιν). ῳ ον 

προς, ρμθο ιρμιθὴ 
Διαδεδομένος (ὁ). ῳ οὐδι.λ 

(ἡ) Ἔρημος (ἄνυδρος). δ. ΠΟΝΝ 

“2 3 Ὑ ΟἿ, ξ 

φιλόσοφος (ὁ) ζω Ἴϑ, ζ. οὐκ 

ὅθι {τὸ) Σῶμα στρα- 
τοῦ, φάλαγξ (ἡ) “ 

κα, 

(ἡ) “ὭὩρα, στιγμή, καιρός (ὁ}. : 

100 --ὦὖ (ἡ ἃ 
᾿ξήμεσε, Εἰ κοι- ξ, ἡ, Ὅτι εὖ 

"Ἔλέφας (ὁ), 

{τὸ} Βομβύκιον {κουκκούλι). 

μεν ἔμετον. 
᾿ - “- χα δὰ . ξ -" ΤῊ (»»): ΟΎΨΝ ξ Ε΄" 

γός, χειραγωγός, 

-- ΥΥΥ-- 
"πὲρ 

“" 

(ὁ) Ραβδωτὸς (διὰ λευκῶν “ὁ... “-- 
ραβδῶσεων ), - καὶ 

ΕΝ 
᾿Ἑκτάκτως, ἀσυνήθως, δ οι} ὠ κα 

(6) Λυγμός, ρόγχος. ὁ δἽ ξ δὰ 
᾿Ανέλαβαεν {ἐξ ὧα ὁ 3,} ΠΗ 

᾿Επὶ, ἐπάνω- Ὑπὲρ, ὑπεράνω. 

ἀσθενείας, 
συνῆλθεν ἐκ (λιποθυμίας), ἀνέρρωσα 

᾿Επτώχευσα. ὧἷξ « οἷ ' 

(ἢ) ᾿Ανάρρωσις, ΠΡ, 
᾿ἀποκατάστασις (γεί ΑΚ]. 

“ὦ σ-ιὦ- 
Ὑπεροχή, ὑπερτέρησις, ῳ .ῷ 

δὰ.» 
τἀ) Φούλια, κουκκιά, Ν 4“᾿ 

μΣ ΑΕ 
Χάλουψ (δ). 5 Ὲ καὶ 

ΚΣ 
[τὸ Σκόροδον ἰσκόρδον), Ὡ 

ΠΝ Στόμα (τὸ), δ μ " 
τὸ) ᾿Ερυθρόδανον οὖ .) ον ἢ» (τὸ) Ἔρυθρ φυτόν οἷ μ 
πόν), κν, ριυξ ἄρι. 

{πό} Στόμιον, (ὁ) 
κρατήρ (ἧἦφαι- 
στείοιυ)). 

ἰτὸ} Στόμι- ἢ ἢ 1 τ.} - ὁ 
ον, ἄνοιγ- οἰ} φίρῷ 8 - 
μα, εἴσαδος (δρόμου κλπ,) 

(ὁ) Εὔγλωττος--- Ηρτυμένον --- ἢ τ» 
᾿Εβαμμένος δι᾽ ἐρυθροδάνου, 5.5. 
Ἔν, ἐντός, μέσα----Ἐπὶ (Χ) 
(ἀρθμ.) τς 

ὦ 

ΡΧΡΙ 
"-: αν εἶξ 

ΕΒ ἐπι πιτ᾿ 

ἥξω ἴτῷ 
Γ "-- ἡ 

ωἷα ρ΄. ξ ἀρ ὁ 

Κατὰ τὴν διάρκειαν, 

Ὑπὲρ τῆς ΜῊ 

"Ἐσκίασ. 

'Εσκιάσθη. 



9" 

(τό) Βαθὺ (χρῶμα), 
σκοῦρο. (δ) ῥλυεν 

(τὸ) Μαῦρον βαθὺ (σκοῦρο) (", Ὁ 9 οἱ 

Ἔκαμα πόον “Ὡς ἄρ ω,, κ 

αληγη. (οὐ) "ἴτ᾽ 
“Ανγονος. ( ρῷ ) μὺ 

ταῦθ, (93}»Ἐροβτ ον 
γησε, ἐχειρα γῶγησε, 

(6) Διαβολεύός, “αν. ζ 

συκοφάντης. (τ Ὶ τὸ 

ὁ)}) Ἱκανός͵ ἰἐσχυ- 

Ὡς, δυνατός. ( γ γἷ γϑ» Ε 

(6) ᾿Ερχόμενος, προ- 

ὁ} Κάδος--Ελὺυ- 
πεν - 

δωνομάᾶντις οὐδοῦ “πα ὐσοῦ 

{πτηνόν}. 

(Ὁ) Βάλλων, ρίπτων. (.5.5) ὦ: "ἰῷ 

Βομβαρδιστικὸν 
(ἀεροπλάνον), 1 ΣΝ Ων» ἈΡ 

Πίσσα (ἡ). (.» γ ΠΝ Ε᾿ 
. Ί 

ΠΡΟ ΤΆ ΨῈ ( - γ οἱ μσίδι ἕω “ἢ 

(ἡ) Λέμβος, βάρκα. -. 
ζ ἊΝ Ει 

( 9 ) “3; Ἷ 

Ὡ “Ἂ 

(ὁ) ψυχρὸς, κρύος, 

(ἡ) Ἤπειρος μεγάλη 
ἔκτασις ξηρᾶς). 

(6) Δριμὺς (τσουχτερός), (») ον νὰ 
παγερός. 

Τρωκτικός (ὁ). ( Ὁ γὼ ο 

" αϑ 
{τὸ} Ζῷον τρωκτικόν. ω». ὦ ὐΐ ."Ξ 

(δ) ἐν 
ΙΣ 

Διδφιλονίκησε, 
διαπληκτίσθῃ., 

(δ) Κτυτεῶν, ρίπτων κλῆρον. 

--ΤΥ͂Ὰ -- εδἱὸ 

(δ) Στρατηγός, ἀρχη- ὐὰ Δ κα γὸς στρατοῦ, 
ἃ ι ἊΝ 

Σμήναρχος (ὃ) “οι ἂν 
"Ἢ Ξι 

᾿Αρχιστράτηγος (δ). ᾿ς τα] 
(ὁ) ᾿"Εξιχνιάξων, γνῶ -|ι- δου αν 
ρίζων τὰ ἴχνη. ὧν, ξ -ὐῦ 

ΩΓ πὰ 

Λέγων (ὁ). ὧν 
(ὁ) "Ὄρθιος, κάβετος, ε ἣν: 
κατακόρυφος. Γ 

ἃ; 

᾿Ορθογώνιον (ὁ). Ἂ Ν᾽ ΙΝ ον 

(ὁ} ᾿Αντισυνταν- - “ας Τὴν 

ματάρχης --ἰᾶν- [ ΤΩΣ { ων κ᾽ 
τικαταστάτης. , 

Κατάλογος (ὁ), β ἱκ. Ζ τεῦ 

᾿Απόστασις (ἢ). ( ἜΝ Ὶ οὔ 

(ἢ} ̓ Απάστασις βολῆς ΠΑΡ 
τόξου, "5" ωῦ 

ὦ) Στυπτικὸς - Παρα- ΟἽ (ὁ) Στυ ς ρα υὐα 
λήπτης, συλλαμβάνων. 

Συνήντησε-᾽ Αν- 
᾿ 

τιμετώπεσ -- ( ως Ὶ ̓1 ἘΝ εὖ ὕ 

"᾿Αντιπαρέβαλβ, ἀντεστοίχγησε. 

(ὁ) ᾿Αποδέκτης, ἀποδεχόμ:- “ ἐμῇ 

νος - Δοτικὴ (γρῃτ.) : 

(6) " ποκείμενος εἷς τι, ΚΕ 

προδιατεθειμένος, 5 ὧν 

(ἢ) μαῖα (μαμμήϊ]. τ 

Διάθεσις, προδιάθεσις -- ἀσια κ᾽ 

Ὅρεξις, τυ 
᾿σίτισε, “-Ξ  ἧν . πα “ ν᾿. 

ἔθρεψε, (:»9") ἘΠῚΡ «με ὁ ωὖ 

διέθρειμε, 

(ὁ) Φιλάργυρος, “Ὡς δ, ὼς: 

γλίσχρος, (.5) ἍΝ σ" 

Ἐπολέμησ. (9) ἃ ἐμ 

(δ) Φονεὺς (φο- “ἰ π’ς Δ πα }α 



415} --τγα.-. ἈΡ νὰ 

Ἔνήγαγέ ΝΕ: ,, 15 ἢν ντΣ 1 (ἦ) Συμφορά, δυστυ- ΝΞ ᾳ.Σ 
τινα, ( .5.5 ) οἰῶ ἐω. ὃ χία-- Μέσον (ὁδοῦχξ "͵" Σ᾿ «- 

(Ὁ) Δικαστῆς, .ἶ -}Ις ᾿- . ᾿" (ἡ) ΨΦιάλη, “- -.-.: :4Α4ἅΑ͂ ,"- 

κριτής. ( 955) " "Ε δῦ φιαλίδιον. οὐκ 5.2 οὗ 
“ὦ 1... [ Συνέκρινε, “Δ ἡ Ἰ.«λ1λ..κς 

Θάνατος (ὁ). - Ἃ- ἀντιπαρέβαλα.᾿ ί δ ) οι ἐὦ ὗ 

(ἢ) Χαριστικὴ βολή. ἐν Δ αὶ 

Σύνοφρυς (ὁ). (.- Ὁ) μι 

ἀν 

(δ ).ὺ 
5. »»" 

Γενικῶς, ἀνεξαιρέτως, 

Στάζων (ὁ} 

Ρυμουλκὸν (τό), 

“Εμπούκόταραε - ἘΞ ΕΣ 

{ἔκαμεν ἐμπορ, (ε,5) ἐρὰ ν δῦ 

ἀποκλεισμὸόν). 

(ὁ} Κοπτερός --Ο- ριστικός, Φ ς 

ἀμετάκλητος. ὅν. 

Λῃστὴς (ὁ)..3 με ἴα. Ὁ, τ τ 

(δ) Κοπτήρ ὁδούς) ε Ὁ ἰδ ὧς: 

Κάτοικος (ὁ). 

᾿Ἐνετάθη θερμό- 
τῆς κατέστη 
καρ στικὴ (ἡμέρα). 

(5) δὰ ερῦ 
ὁ) Πυθμήν {πά- 
ὼ ἀαβρώς τ (89) δ "ε δῦ 
Αἴθουσαᾳ (ἡ). ἀρῷ 

ὁ) Καθ - ον δου μ 
ρα, 6ῸῈ (ὐ) μοῦ 
(ἡ) Βάσις (γεαμτρ. , 
ναυτικὴ)---ἰζδ) Καὶ ᾿μρ αὶ “ὦ. βαρ ὃ 
νῶν (γρμτ.) 
Ἡκολοῦ- ᾿ σ πρὸ πνμ 
θησεν ἴχνη (..ὁ ) μ- μΑ᾽ ἐ οὖῦ 

᾿Επιστρέφων (ὁ). (.0.5 γῶν 

᾿Ἀναγνώστης (6){.5) Ων : ε ἑκ. 

᾿Εμέτρησε (γῆν, ΑΛ ων πὸ μ 
ἀπόστασιν). (..5) Ὁ ωοῦ 

Διεμοιράσθῃ - .ἴ . 

τι μετά τινος (.Ὁ) καἰ ᾿ ἫΝ 

σον ᾧ Διαιρέτης (ὁ}. μον, 

Ὃ μέγιστος κοι, ὨρῪ “1 αὐ Ἐ κὰ 
νὸς διαιρέτης. 

. .ἦἢ; .- 

“Ὑπέφερεα, ἔπαθε, ( »δ) υἷα ὙΡΆ 

(ὁ) Αὐστηρός, σκλη: ., ᾿ 
ρός, ἀνηλεής. δι “Ε οο 

(ὁ) Σκληρόκαρϑος, “,,- . 

ἄσπλαχνος, «1 4} “συν 
(ὁ) Διευθυνόμενος Φ ὅ- δ μ» 

πρὸς --Προτιθέμε- ἐδ Καὶ “ον 
νος, σκοπεύων. 

ὦ} ᾿ - - (δ)᾽ Αποστολικὸς ἄν ἀμ, ἀμ 
τιπρόσωπος, - 

οἷ" 

᾿Ανήλικος (ὁ), (.»9 ) »- ὃ 

᾿Ανίκανος (ὁ). 11} ̓ μρ ὕ 

᾿Απέδωσε, ἀν- Φ 4» 
ταπέδωσε {τὰ (ἐ 3) ΠΡ ν δῦ 
ἴσα), ἀντεξεδικήθη. 
᾿Απομεμεικου- (.ἐ) ἰω τἱ Ξ ομοῷ 
σμένος, μαὰ- 
κρυνώς, 

Συντριπτικὸς--ὮἊΚΠΙρογτῶώδης, “. κα 
παταγώδῃς, «ἀς Ὁ 

Κατεδάφισε, Δ Ὁ (ΔΓ ο΄ «οὐ 
κατεραίπωσα. (ω»»") ως» 
᾿Αντήλλαξε ω Ὁ» ρα 

᾿ διέρρηξε, ( οὐδ) οὐκε «νοῦ 
ἔθραυσε, 



π" --αλι-- «ἰδὲ» 

Τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως, Οἰε δὼ γῃ (τὸ) Καραβάνιον.-- ΠΡῈΣ ξ ἕο 

Ὁ Ποινικὸς Κῶδιξ, ὧὐ μα ἃ ὁ »' 

Ὁ κοα τῆς ἰῷ ἢ ΑἹ ὁ κι 
Διαδικασίας. 

Ὁ Ἐμπορικὸς Κῶδιξ, ἐς ἡ» -πῇ ὁ κ ἰδ] 

Ὁ “Αγραφος Νόμος. Ὁ γαὶ ὁ γἱ 

Τὸ Διεθνὲς Δίκαιον, ΑΙ) ὥ κα 

Τὸ ᾿Αστικὸν Δίκαιον ἐπὶ, ἡ- 
(ἀσπτικὸς κῶδιξ} Ὥ, ες ὁ γ»ἰα! 

(ὁ) Νομικός, νόμιμος ."«- 

κανονικός. Ω »Ὁ 
ἐῶ, τα 

᾿ομιμότης κη). 1 νὴ 

(τὸ) Βαθὺ (χρῶμα) -- (δ) ΣῪ ἰΣ 
Κτήτωρ, κάτοχος, (- ) δ 

Νικητὴς (ὁ). (υ)οεν 
Τὸ Κάϊρον. ὁ ἡ Ὡ 

᾿Ανέθεσέ τινι “ . γα 
ἐργολαβίαν. (.9) ὁ εν 
᾿Αντέστῃη. - . κα 
ἠναντιώθη, ( Δ ) “Ὶ ᾿ Ἂν 
ἀντέταινα, ἀντέδρασε, 

᾿Εφήρμοσε - . ΒΞ 

ἀντιπαρέβαλ, (ω-5) υϑ ἐωω " 

μ .ος κε 
᾿Αντήλλαξε. ( οὐοϑ )λωα ΚΣ, 

Ἕκαμέ τι κυρτόν μὲ δ᾽ Ὡς, τ σ᾿ 
θόλον) ---- Ὑψώθη- ἔκοψε. 

-}ωἍ -ὦ }- 

(ὁ) Θόλος, τροῦλλος. ἐπα ς Ὁ: 
{τ6} Στερέωμα Ν᾽ 
(οὐράνιος θόλος). ὩΣ ᾿' 12] 
(ὁ} Θολοειδὴς (ἔχων ἢ 

σχῆμα θόλου). -πτ 

Ἡ σχήμισε---ΕΚατέστη Ὡς ἢ 
αἰσχρός, σι ςτ-- 

Μησπομτή (ἢ). 
[ἡ ᾿Ομσνιοσκατα- , τον τ πὸ πὶ κμ 
ληξία, ρίμα, (.Ὁῃ ). 9 . ε δῦ 

ἰτὸ) Καρδάμωμον κν, κακοῦ: 4.2ω)-- 
λές (φυτόν), μὧνἉ 

Εἶπε, ()ϑ ν 

Φλυάρία (κουσέλι), - ω 
σπερμολογία,. ἘΣ ἐμ! 

μὰ πιὰ 

Τύπος (καλοῦπι, φόρμα), ἜΝΙ 

᾿ἬἪγέρθη, - παρ 
ἐσηκώθη. ( .. ) ῥ 5! οὺ 

'᾿Εστασίασε, ἰρ ε" 

᾿"Εξεπλήρωσᾳ, ἔκαμε. - 
--᾿-ἰ νήργησε, -- “: 

᾿Επάγωσε τὸ ὕδωρ. ἐἰ} ον 

Εἴχε κίνησιν (ἀγορά). ἜΨΌΝῚ τοῦ 

"Αντικατέστησέ τινὰ. οἷδ Φ ̓ 

(τὸ) ᾿Ανάστημα, δ, -.»}ν 
παράστημα, Ἣ ἱμό. Ζ Ὁ ν 

"Εχαρτοπαί Ἰ .} ιν 
κτησε. (υ) εν 

ὁ[ὺ ΄ Ὥκεα- ᾧ . ἢ. 

ὦ Ὅς, (δ᾽ ς ον 
κὸν (τὸ, 

Κονη (49), ἰδ λυαξε γραῦν 

 ανοῦννς υαλγδος ταῦ 

ΠΥ ΥΑΝΝ ἀν ἈΞΌ ͵Ν 

Ὁ (δ)  σξ τν 
(6) Νόμος, “ΝΣ . ἢ νυ “Ὁ «ἡπ- 

κανῶν, κῶδιξ ω ) οὐἷΡ “πα ὦ νῷ 

(6) Νόμος - ἊΝ ᾿ς δ κὰκ 

Προσωπι- ἀξ κυσὶ τ ἢ, .Ὑ] ὦν Ὁ 

κοῦ δικαίου, 



ἀλ,8 --.ΑΥΧΤἸᾺΑῚὠὦ.- κι 

Ὑπὸ τὴν κατοχὴν 
(στὸ χέρι του). 

(ἡ) Συστολή, σύσπασις ἢ ωβ 
--Δυσκοιλιότῃς. ῳ: ἌΝ ' 

ΕΝ 

᾿Αθυμία (ἡ). ΕΙΠΕ 
(ὁ) Συνεσταλμένος, συσπει- . “5.2 

ον 

ρωμένος---(Αθυμος. 

(ὁ) Πιασμένος--- ΝΞ ΝΣ 
Πεθαμένος (ὁ}. .΄;»ς 

(ὁ} όπτης μι τ, μ᾽ ᾿ ες} 

(Χριστιανός 
ἈΑΓγόπτου). 

᾿Εκούρνιασεα {πτηνὸν) 
-- Ἐγρύλλισε (χοῖρος), --ὦ ̓ 8--- 

ως}, 
(ὁ) Πῖλος ἐκαπέλλον). 

᾿Επιχρύσωσις ἢ 

ἐπαργύρωσις 
ἐπὶ λαβῆς ξίφους. 

“1 “τμ ω δ. 

Τσόκαρο (τὰ), ΜΕ ΝΕ “πα εοἱῶ9 

᾿Εδέχθη, πα- --“ 
ρεδέχθη, ἀπε- ἜΝ ε- 
ϑέχθῃ αυγκατετέθη, συνῆνασε, 

Ἦλθε, ἔφθασε, Δ τὸ “- 
ἐπλησίασε (καιρός). "-- Ὁ} μὰ ᾿ ω- 

ἘΠ. Σ σ΄ 

'Εφίλησε, ἠσπάσθη. ιμαὸ ει. 

'Ὑπεδέχθη. Ἐν ὦ χυ] 

Πρὶν, πρό, 3 
πρότερον. «-Ξ "2 ΩΝ 

{τό} "Εμπροσθεν {μέ-’. “|»"» - 

ρος), πρόσθιον, ΠΕΣ 

ἐξδς τπῷ 

(ἡ) Δύναμις, ἰσχύς. μ, 

Ἔκ μέρους, ΜΕ ὧν 
-. “δ Ἁ.0: 

(φιλὶ (τὸ ἐμ: χα 1... 

(ἡ) Κίμπλα (τὸ σημεῖον ποὺ στρέ- ἡ" 

φεται ὁ προσευχόμενος Μουσουλ, 

Ἡσχήμισε, κατέ- " - 7 τ - 

στησεν ἄσχημον, στ τ: 

᾿Απεϑοκίμασ. -- { ς--οἹ 

[ἡ) ᾿Ασχημέα--- - ὦ ιν δ, 

Αἰσχρότης. “» ἜΤ τ 

(ὁ) ἌΑΙσχημος--- Αἰσχρός. τ ξ -- 

ἼἜθαψε, ἐνεταφίαπε, υ-ἰ Ἐπ 

κ᾿ 

(ὁ) Τάφος͵ μνῆμα (τό}. "53 “6 ΓΕ 
.“" “-ὺ .. Ὡ ΟΝ ἊΝ 

Μ᾿ ἰῷ, ξ,"» ἐκ ῶϑ,υν. “α δ.,.-ϑ 

(ὁ} Κορυδαλὸς {πτηνόν}. 

Κοιμητήριον (τόδ, .» ὡς. ξ δ κα 

Ἔπῆρε, - ΗΓ “ρος ἢ 
παρέλαβε "ἢ ΤΟΝ πΈΓ ὩΣ 
ἱπῦρ, μόρφωσιν). 

'Εσταγυσλώγησα, ΙΝ Ε 

ἀπέσπασε, ἘΞ ! ΠΡ. 

(ὁ) Δαυλός, πυρσός, ἘΌΒΡΝ υ 

Σταχυολόγημα (τὸ). "53 

᾿Ετσίμπησε (ἐπῆρε), ,5-- -ἀ ἐς. 
᾿Επληρώθη, ἔλαβε, , “- . τς 
ἐπῆρε---Ξυνέστειλα .Ξ--- ᾿ ωϑ-:-" 

Σιυνέλαβε ἰδ ι.5.. 

ΣΞυνε ς-α 2 " - ᾿ 

συνεσπειρώθη. , 

Κατέστη ἄθυμος. δ, ρῶν. 

(ἢ) Πληρωμὴ:- Σύλληψς “."“; 
ταάκωμα. 

.)0...5 

Δυσκοιλιότης (ἢ). ΠΈΒΡΙΝΙ ᾿ω. ὃ 

(ἡ) ἀράξ (φούχτα). 4.2.-.. 

(ἦ) Λαβὴ (Εἰφους κλπ) α-ττλδ' » (5, 



κατέστη - δ-ἴ αἰ ςν δὼ ΡᾺ 

νλίσχοος ἐφ »Ὥσει κ- 
(ἐτσιγκουνεύθη), ἐφείσθη, 

(ἡ) Γλισχρότης .“᾿-ιυ 

(τσιγκουνιά), πὰ 2 κ.3 

᾽᾿Εφόνθυσε, ἐσκότωσε, ΕἸανη ί 9 

"Ερριψοκινδόνβυ- κως 5 κι ωὔκ πὶ 9 

"" δικκύβευσε ἐξ ᾿ ΠΡΡΈΡΝΗ 

ΠΗ δι ας (ὁ) Φόνος, σκότω- 
μα, δυλσφόον[α (ἦ). 

δ ι 

Μάχη (ἡ). μι 

(ὁ) Θανατηφόρος, -- εὖ 
θανάσιμος, ὐ ,5.39 δ: 

(ὁ) Σκοτωμέξ- ει." ὦ. οσς πὶ 
νος, φονευ- ὁ» ἀκ (29 ΖΦ λῈ:9 
μένος. 

{τὸ} ΚΚαίριον μέρος, ὧ, ἰλζ. “ΚΖ ἀξ 

᾿Εμπόλεμος (Ὁ) εὖ ἩΙΝ 
Ξ 

(ὁ) μαχητής, πολεμιστῆς. ΜΠ ἰλό 
ΑΞ 

᾿Ἑσκούρανε, ἠμαόρωσα. »ΕῚ γεν 
-.- δ, 

(τὸ) Σκοῦρον (χρῶμα). 2) (-.-.Ὁ 
αι κῃ 

(ἡ) Σκόνῃ, κάώνις. οἰ 

{τὸ} ᾿Αγγούριον, ἊΝ . (απ 

ἀνριάγγουρον. , “αἰ Ν᾿ 
ΓΝ ἢ Ὁ Κς, 

"ἔλειψεν ἡ "ω μλρι 

βροχή. λ α΄ ,ἐ 

(ἡ) Σιτοδεία, ἀνομβρία, ἀφον “1, " “ὦ 

ρία, ξηρασία, “ω.»-9 

ἃ. Κα τος σιτοδείας, λι- 
μοῦ, ἀφορίας. 

ΙΚατέπιε κι δν . δὼ. .π“ σι 

(ἐρρόφησε) .. γῦπες οἱ ὡς δοοα 9 

ἐσάῤωσα, 

--Ἦλῖ- 

᾿Απέναντι, ἀντίκρυ, 

Ιλανευτικὴ (ἡ). 5 

᾿Αποδϑοχή, παραδοχὴ, ᾿ς 
συναίνεσις, εὐμένεια, ἡ, 

Ν᾿ .- 

᾿Εγγυητής (ὁ). 
Οὐτω, τοιουτο- ΡΠ ΕΨΟΝ 
τρόπως. 

Φυλή (ὃ). οἶος ἘΗΝΡ 
ΚΑφιξια.. Ζέ ᾿ 

πο εν 
(ἡ) Ὑποδυχὴ --Μέλλον (τό), ἘΟΡΒΟΝ 

(τὸ) Φίλημα, ἀσπασμάός (Ὁ), 

(δὲ Προσαχής, ξρχάμενος. 

(ὁ) Δεκτὸς, ἀποδεκτός, πον 
εὐπρόσδεκτος, ὦ μπᾶ 

(ὁ) ᾿Αντιμέτωπος, ἀντικρυ- ᾿ 7 
νός--πἪἼΑντάλλαγμα. ᾿, 

(ἦ) Σῳνάντησις --Αντιπα- “1.5 

ραβυολῇ. δ ν᾿ 
Ὁ, 

(6] Μέλλων (γρμτι) τεῦ 
Ἔζόγισε (διὰ στατῆ- 5 
ρος]. ὑκῖυ ῦ 3 

(6) Στατήρ {καντάρι). ὠνίᾶ, εονὦθ 

(ἡ) Τιμὴ ξυγίσματος, «τι 
(ξυγιστικά). Ν - 

᾿Αψίς (ἡ). σήν». 

Ἱμάτπιον (τό). , ἽΝ ξ ἜΝΡ 

(ἡ) Κυφότης ---- ἦς 
(καμποῦρα). -ὐϑὶ ἕ. “3 

Διέβαλε, ἄσυ- ͵ Ἄς "1. 9 Δ 

κοφάντησα. Φ---“Ὁ}} ΦΡ Α ἐ τ 
Μ ἘΠ τὴς 

(6) Διαβολεύς, συκοφάντης. αὐτὰ 

᾿Αγριάγγουρον (τὸ, 



ωσον 

[(ατέστη ἱκανός, (ἢ- 
τὸ εἰς θέσιν νά, .), ΠΕ Ψ ε),Δ.25] 

. δας, 
(τό) Πουσόν, ποσότης. πα ̓ 2 

(ἢ) Ιλοῖρα, εἰἱμαρμέ- δου ΝΡ Ε 

νη), μοιραῖον (τό}. σἱκὉ] "Ὦ 2... 
ΕΝ Δ κα “ 

(ἡ) Χύτρα ἱτοουκάλι), ..:..5. Ξ 2.5 

(ἡ) Ἱκανότης --- ΚΠ ΈΕΥΕΣ 
Δυνατότῃσ, ΠΕ 3 ἃ. }.λ.. 

(ὁ} ᾿Ισχυρός, ἱκανός, ον, 
δυνατός, "382. γι 
“Ὑπολογισμός, - δ... 

ἐκτίμησις, σῷ "ξ: -ῖο 

{τὰ) Ποσόν, πο-. 05. λα 2 σότης ---Τόσος -5 “Ὁ ΠΕΡῚ 

“Ὅσον. ΠΕΒΕ ΙΝ 
“Πα 

Τόσον, τοσοῦτον, ἰς ἐμλᾶς 

ΣΟῊΝ χοίάτ. ε 995. 8, ΠΕΕΙΡΝ 

Ἐκτιμητὴς (δ). ΕΝ 
᾿κανὸς (ὁ}. ᾿ 3 “Ἄι » 

(ἢ ἰκανότης, δύναμις, ἜΡΟΥ 

ἀλλ τη, ὧσι- ΠΗ .- ἣξ 

Ἤν, καϑιέ- ΜΕΝ ὦ 

Ο κόνιν Ἔν 
Ἢ Ἱερουσαλήμ, ἡ ̓ ΑγίαἩ ΞΑἃ.. 5, 
πάλις. Υ ὡμνας «ΑἹ 

(ἡ) Λειτουργία οί ξ οἰ 
ἰἐκκλησίαῷ,, 

{ἡ} ᾿Αγιωσύνῃη, ἁγιότης, πὴ ἐν 
ὁσιότης, ἱ ἀσς 

ᾧ 
(ὁ) Πανάγιος͵ ἅγιος, ω" ἐν 

οὐ. 

Ἤδη --- Ἴσως, πιθανάν, 

(τὸ) Βρεγματικόν .| 5. ἂς 
ὀστοῦν, κρανίον ον] ξ-:" 

-- ἡ Λοπὰς {γαβάθα). 

Λικμητήριον (λιχνιστῆοι). ἑλος λ. 

Ἔξηρ ἄνθη, 
ἐστέγνωσε, ἐπι, αν 59 

(ἡ) ᾿Αφυορία, ξηρασία. ἃἱ ,...}. ΜἘπ] 

ἐξ Ἄγονος, χέρσος, ΝΣ 5 

οῆσος ἀστὰ, ὁ τῶι ἐρτῶ 
ἐοπιεξςς 'σηγάγει ι3 ΜΕΝ ἐν 

τὸ ορατολροςς τ ΑΨ : ε Ὡὡοῷ 

᾿Εμαχαίρωσε. 

Παρήγαγε σπινθῆρα ΜᾺ 

[διὰ ππυρολίθου} 1:3} χ" 

Προσέβαλε, ἐδυσφήμισε, ὦ τ 
ἐσυκοφάντησε, Πα 

(τὸ) Ιζύπαλλον, ΙΑ΄ λας 
ποτήρι. εἰ ξ σ᾿ 

(ὁ) Πυρόλιθος “πον ς-᾿ 
(τσακμακόπετρα). “Ὁ ἊΣ εὶ "Δ. 

ἀν ὦ -- 

ΓΕ κοιμα, .λ.- 

᾿Επάστωσε (κρέας, ΞΩ σὰ 
ψάρια κιλ.π)}). 5 ( 

Ὁ πὶ 
(τὸ) ᾿Ανάστημα --Κόψιμον. “1.9 

ἘΝ 
(τὸ) Λωρίον (λουρὶ). Δ 

(τὸ) Παστὸν {κρέας - “7 »νι 
κ. ἃ. πι.]. 5 ΚΑΑ 5. δδωδ 

᾿ - - »»ῃ 

᾿Ηδυνήθη, ἠμπόρεσε, 0. “Καὶ 9.) «ὁ 

Ὑπελόγισε, ἐξετίμησα, 



(δὶ ουλε-. ἐρραξ 

Π αἰιότης, {τὸ “ἢ δὰ ᾿ ὩΝΝ ( ακρταν ης, (τὰ) ΕΣ] (ὁ) “Δ γιος, ὅσιος, ἱερός, οὐ οδ 

(ἡ Πρόσδος, προσ γωγή ἀπὼν ] (ἡ) Καθοσίωσις, καθιέρωσις ἊΝ 
-ἋΠροέλασις. ρ-5 ἁγιασμὸς (ὁ). ς» ἐκ 

{τὸ} Δῶρον, προ- -α “Ὁ δ (ὦ) ἸΕρὰς τόπος, ἱερόν, ἌΝ 
σφυρὰ (ἢ). ρῥῶ ζ όσα ἄδυτον. ο τα 

[ἢ) Παρουσίασις, ὑποβολὴ-- ἐρ [ (6) Ἅγιος, ἡγια- πα πῦ, 5.22 
Πρυσφορὰ -- Πρωτοπορεία Ἰθασαι σμένος. ω" 2 ὐ δῶ 

γι [ Ἢ ᾿Ανία Γραφή, Φ Ἄν 5 1. 

᾿Αρχαιότης (ἢ). (οἰ Ἢ Βίβλος. Δ] Ὁ] 

" ἬΛθε, ἀφίχθη, 5 “ας 
«ἀὺὶ Πρόσπθιοαν μέρος, πη ᾿ - ι κὸν Πρόσδιον μέρος, ΄΄. μααὐ ἀπσιαθλνυς, Ὁ χα ἐροῦ 

" - τιν 
2 ς’; . τ 

Προκαταβολμκῷς, ὼ Ἐπαλαιῶθη. ᾧὶ ὦ; ῥτὰὶ ρ15 
ἘΞ Ἃ ΜΝ 

(ο ραν ο, προοίμιον χς - Προήγαγε, Ρ̓ "ὦ ὦ μ᾿ λεὸ 

αἰσαγωνῆ, "ν--ϑ 
, ᾿αραυσίασε, προσέφερε --- τ σὰ 

(6) Προηγούμενος -- “ "πῶ 1 Ὑπέβαλε. “ Ρ3 
Προωδευμένος, Γ 5 ἐμ 

᾿Επροτίμησε. ὦ» ῥ (ὁ) “ΆΦΟβος, θαρρα- ἫΝ ΓΝ δι, 

λέος,---Πρωτοπόρος ᾧ7}κ 3.» ΠΕΡῚ 

(τὸ) Πρότυπον. ὑπό- κ-5.- 

ὄξτιγμα, παράδειγμα. 

(ἡ) λίμησις, πομίμησις, εἶ .2.5) 

᾿- Ὁ κα ΨΨ.-πὰῷ κατέστη ἀκάθαρτος Ε Γο) ἐν 

(ἐλερώθηλ 
σι 2 Ὥς, “πὰ 

᾿λέρωσε, ἐρρύπανε. 2) ὁ.,..8 

(ἡ) ᾿Ακαθαρ- , σρ κίνω πὸ κιν 

οἷα (λέρα), λδλος δ. δ 
ῥύπος. 

ΝΝΝ 
(ὁ) ᾿Ακάθαρτος, ρυπαρός, ΕΡΕ 

᾿“Εβλασφήμη- “-. δι ἢ τς δ κεν “αν πο 

σε, ὄβρισα. δ -5)2 ξ Δ-αἴ δ 9 

᾿Ετίναξα, ἐξηκόντι΄. -. ὦ, ἀπὸ σὰ 
σε-- ᾿Εξέμευε (ἐξέ- πὶ ἐὉ5..1. 
ρασε,;- -Εκωπηλάτιησε, 

᾿Εθυσφήμισε, . 2» ιῤ «οὗ ἐδ 

{τὸ} Τίναγμα, [πέταγμα), γἢ .« δι πὶ 

ἐκσφενδόνισις, βολὴ. ῳ... 

᾿Ετόλμησε, ἀνέ- 
λαβέ τι μετὰ 
σθένους, 

ΠρΡοηγήθῃη. ῥ Ὁ 1 5..ὦἃ ἐῤ ΕἸ ΟΝ 

Πούς (ὁ). εἰαδὶ “ξ γε 

Δ ες 
᾿Αρχαιότης (ἡ). ΝΣ 

(ἡ) Παλαιὰ ἐποχή. ΕΝ 3 οαὐ 

Προτεραιότης, ΜΓ 

Ἐμπρός, ἔμπροσθεν. με 

Σκεπάρνι {τό} Ἐπ χά ἜΣΕ 

 ορανάδονν οϑτ-ᾶν» (25 

(δ) παλαιός, ἄρη ς ρττι ς κα 

{ἢ} Τόλμη, θάρρος (τό), οἷα 



ἣ - 

» ως τλο.. 

Σουγγέ- «ἡ ὁ... τὸς ΤΠ ἦς τὶ ἢ 
γειὰ (ἡ). ἃ "5 βϑδωῳ 52. ἱ»" 

." Ζ β.. "“" 

Σωγγένεια ἐξ αἵματος, δ,» ιω ̓  γϑ 

Συγγένεια ἐκ πλαγίσυ, ι8"5. δῶ Αι, ε ε 

(δ) Πλησίον, ἐγγὺς Μ΄ 
- Συγγενής. “οὶ, ͵““ Ὥ 9 

Προσεχῶς. ω ̓ 

Προσέγγισις (ἡ). «-- μα 

Περίπου, σχεδόν, κατὰ ΐ “πα 

προσέγγισιν. ᾿."Ὁ 

(τὸ) Σάγμα - ες 
ἰσαμάρὴ. υδθοδνξ ὧὐλο 
Κατέστη ἑλκῶδες (σῷ: “τς σ΄ 

μα, δέρμα). χε τ." 

(ἡ) “ΞἈκώδης, πλήρης «.. 7 ΑΞ 

ἑλκῶν. ζ- ποτ. 
“.Ἃ. .πκμι 

“Ἕλκος (τό). ζ." “Ε 4»- κΓ5 

(6) Καθαρός, διαυγής, Ὁ- ΜῈ τὶ. 

(τὸ) Τάλαντον -- ἔν. - 

ἡ Διάνοια, οἶστρος ἐ!» 'Ε ᾿-Ξ 

(ἡ) Εἰσήγησις, πρότασις, ε' 53] 

(ὁ) "Ξλκώδης, πλή: - 

ρης ἑλκῶν, ςλ5: ς.-Ὁ 

(ὁ) Πίθηκος .““- 
(μαϊμοῦῦ, κ 553-29 »ϑυᾶ. ξ 5 ὦ 

ὁ» - Σ᾽ 5 5] ,.. 

ὁ». κ͵ὶ οἷ 

ἐκ αβ 
"- πὴ -»» Ὡ “τὶ 

Τοιμούρι (τό). 

(ἡ) Ἴβις (πτηνόν), 

"Ἔκπχρανε (ἡμέραι. 

Ηὐφουάνθη, ἐδροσίσθῃ, 
ἱκανοποιήθη. - δ, 

Ἡδραιώθη. (ἢ “πη ἰ “ 

᾿Απεφάσισε, 
ελρ 7 Ὦ “π 

ἘΓῈΡ 

(ὁ) Δίβελλος, δυσφή., 

μήσις, 

[τὸ} Βλῆμα, βολή. αὐ λζξ, ε 5. 

3 ὦ 

δ ουπὴ τὰ 5ἴας ξ οὐ 2.» εὐ λτὰι 

᾿Ελάττωμα (τό). εἰ 

(τὸ νίαν, οπ, ἡ Δ ἢ ε ΚΕ 

(ὀπτοῦν). 

(τὸ) Κάρφος (ἀχύρου), Ἐπ ἦς 

σπῖλος, δ)... 92..ς «1.3 

᾿Ανέγνωσε, ἐδιάβασε, ΕΝ Ν ΒΕ 

'Ἔδιδαξέ τινι τὴν οι ὃς 

ἀνάγνωσιν. ἐς -Ξ ᾿ πΠ 

(ἡ) ᾿Ανάγνωσις, 
διάβασμα. ὯΝ ΝΥ δέ εἰ ὁ 

(τὰ) Ἔμμηνα --- "ἢ - 

᾿Αγνότης. 5}. ΞΖ ἐ ." 
.15 ἡ 

Τὸ Κοράνιον. οἱ σι 
ΚΝ 

"Αναλόγιον (τὸ}. ἷ μα 

(ὁ) ᾿Αναγνώσιμος, (εὐκολο- ἫΝ 

διάβαστος). 4 

(δὲ ᾿Αναγνώστης τοῦ Κο- ,.. 3 

βανίου. »ϑ 

᾿Επλησίασε, “τ- ᾿ς, ας κα... 

προσήγγισε. “τ΄ Ό  ΝΝ ." 

Προσέφερβε (θυσίαν) ἌΝ, 

«Εφερέ τινα πλησίον. τς
 δα “» 

᾿"Επλησίασε. δ ο το καῖ 

᾿Επλησίασεν ὁ εἷς ων “,-ς 

τὸν ἄλλον. Μ᾿ ιν 

(ἡ) Προσέγγισις͵ . )- 

πλησίασμα (τό). οἰκο, πὴ 

(ἡ) Θυσία, εὐχαρ- ,.ι τ . 
στία (θεία). ὠνὶ 5. τ οἷ "5 

᾿Ασκὸς (ὁ). ον. εὖ 

(ἢ) Θήκη (θηκάρι), ἁ δὶ : ξ οὖ» 



: ΡΥ. Ὁ} .-Ὧτὰ.-- 

, 7,’ Φ ᾿Απεφάσισε -- Ἐκαμέ 5.) {0 -ς 
Κηρήθρα (ἦ). ωϑ τινα νὰ ὁμολογήσῃ, Ὁ τ..." 

᾿Αποκατεστάθϑη(τάξις)» - .“- " Τοίμπημα [τό]. ΡΨ Ἴ,ο᾽.3 ΒΝ ᾿Ἐνκατεστάθῃ. τ “.Δ:.] 
ι.. «ἢ 5 α 

. ἢ 

ΕΝ Νὰ ΝΣ, ᾿υδ (δ) Ψυχρός, παγερός. Ὁ). 
τῶν} -.-“- ἃ τῷ πα “ὦ ΡΞ 

περάτεῖα (ἢ. ιτὸ} Ἰδῦχος, κρύο, 5.3. τ 
. . . ἢ ἔς (ὁ) Πει- - Ἐξ οὐ δ. ὠκωΐ οὃ, σ ΠΡ. Παρηγοριὰ (ὴ). ὧν 12 ,Έ" 

ρατής. (ἡ) ᾿Απόφασις --- Επῳδός "Ἵ ῥ 
"Εψαλίδισε, ἔκοψε, υ» ντο» “9 --Πυθμὴν (ὁ). . ᾿ 

ἔἐτρωγάλισε. ν (δ) Παρηγορημένος, εν ἮΝ 

᾿Εστιχούργησε, “αὶ ων 9 χαρούμενος, Ν 
») ΗΒ, . “Ἔνκρισις, βεβαίωσις, δήλωσις, ἡ »5 

"Απέθανε. ἡ - ὁμολογία. ᾿ ᾿ 
.. Ζ 5 ἘΠῚ 1 (ὃ) ᾿Αποκατάστασις, στα- Ι ὅς 5 

᾿Εδανείσθη. αὶ ἐσ ΤῈ Ὁ ̓δερότης. . στ! 
᾿ ἰσθη, ἐξέ. . πὰ ὼς, ἜΠῸῚ (ἡ) ᾿Αναφορά, ἔις- ιζ΄. »»α τ δ ὝΜΟΝ μϑν ; δ, “πὶ τόπο "Εζήτησε δά- οὖ» ἥω ἐ ως καὶ (Ὁ Ἕδρα, τὸ ς τὰν δ' ΡΤ γβιον. Σ “ἊΨ 

“54 ἦΣ τ ᾿Αποκατδβοτημένος, ἐγκαῖατ ὦ - Δάνειον (τό. ι,ολις δου στημένος. ἜΝ 
ἃ "5 } δ.“ - " 

ἈΠ ᾿ ἕνος {ὁ}. “τὴ Στιχουργικὴ (ἢ). σὴ “δ σ' Εγκεκριμένος {6) ΡΝ Ν᾿ 

1: , ἦροι, 950) » {τὸ} ᾿Απόκομμα, ρίνισμαι. τὶ Οἱ ἄμεσοι ἜΡΝ Νὴ 

Ὡ κ 1 Ἐπάγνγωσε, κατέστη ἘΣ 
(τὸ) Ποίημα, ποίησις. οδς σ᾽ δριμὺ (τσουχταΕρό). δι Δα 

(τό) δΔάνεισμαί3, τὸ δανείζειν) δὶ» 9 ᾿Επάγωσε (ἔτσαουξε, σα: ω".» 

ἰζεοθαιλτοο (τὸ δανεν ἐλ ὶ π53} |: γρόσι (6). ὠὔσϑσδις υὐν ξεσθαι). :  .. 
(δ) ᾿Αφανισμός, ἐκμηδένι- οὶ ΑΕ) (τὸ) Γρόσι διατιμήσεως. ξὶ-Ὁ εο 
σις, ἐξάλειψις. , “, , (φυλὴ ἀραβ. Ὁ «"΄ " μά | (ἦὶ᾽΄ Κουράϊς, (Φυλῇ δὴ. , ,.Ἀ 
Δανειστὴς (ὁ), »». ἐξ ἧς κατήγετο ὁλωᾶμε ) ""“ 

(ἡ) ἐὰν ΜΕΥ Λακ. ς- δ-Ὁ ᾿Ετσίμπησε, πα σας 

ΝΣ μ ἕνος, ἐξηλειμ-ὀἮ , 7" 5. 1 (ὁ) Δίσκος, δισκίον ι ἐπ ἌΡ. (ὁ ̓ φανισμ ς, οὖο μά (5). Ὁ ζ 
μένος. - 



Ὁ -τλν -- 

᾿Αηδίασε, (ἐσιχάθη). οὐ μά τ ,, 

(ἡ) ὙὙποψία, ὑπόνοια ς πσὶς 
--- "᾿Αηδία. μϑ,5 

Κανέλλα (ἢ). ζ 

Διάπραξις (ἡ). οὐδ 55] 

(ὁ) Μιγὰς (ἐκ μητρὸς Μου: ..} 
σουλμανίδος πατρὸς ξένου) --» ὦ 

5,2} 

(ὁ) ἀράστης, διαπράττων. -9. 2. 
Ἀπ 2. 

᾿Οκλαδὸν (σταυροπόδι]. 1 ΠΕ 

»"" ἜΝ ΟΝ 

Ἑκακάρισᾳ (ὄρνις), ὠὦο ὦ τ .5.,9 

᾿Εκουκκούρισα ιπερι΄ 55... 5 σὰ 
στερά), ᾿Εγουργούρισε.7 2 “Ὁ ε».»" 

- τ ἢ πὸ (ὁ) ρότος, (βρόντος), 
τρίξιμον {τό}. 

"ἢ .“ὦ -π 

Οἶνος (ὁ). 

καρ τσ ΕΡΑΥ τὰ ρ΄ 

Κορμὸς (δ). ἜΜ τ Ὁ 
Κατα ὁ βαφικὸς κν. »Ἅ 

ᾧ οθένίαοι, ἀγα ϑ 
Σονδτοσε, συνῆψαν ἐγ «573 
ΤΙΝ συνε- οὐ ἃ ὦ ΧὩ 

τ ἑν. ἀν οα. -ξ Ὁ 9 
᾿Ονομασία τοῦ Μι ᾿Αλε- 
ξάνδοοι;, δίκαρως. 

Ρινόκερως (ὁ). 

ΠΝ 

ὦ αὶ] ας» 
(ὁ) “Ομῆλιξ, συνο- “ δ σι 

μήλικος σύγχρονος. οὐ ῖνς Ὁ» 

(ἡ) Κορυφή, ἐξοχή, ἀκρώρια, ΕΖ 

»} 

Ἔκοιμεα, ἐτομά: 1 τ “ὰ 
χισαὶ ᾿ αἰ, .» 
᾿Ετσιγκουνπύθῃ, - ᾿- 
ἔδωσε γλισχρῶς ὡρ "5 ᾿ ὁ: 

{τὸ} ᾿Ενώτιον .μ Ἄν. ξ ΡΣ λ.. 
ἐσκουλάρί[κι). 

Καράτιον (τὸ. ἀ, ἡ ὦ Φ δ] ὁ 

(τὸ) Φύλλον χάρ- πο δ. 3, 
τῶ (χαρτίν γα ρὶ ξυ ,5 

οὶ Δἢ 
" Ῥόσια «- 

ρος 
21," 
ἡ 5 

Βρώμη (ἦ). οὐ Σ 

. ὦ} , Ἃ “π 
᾿Ενεκωμίασε, ἐπήνεσε Ὁ», ἃ ς᾽ (Ὁ 

[τό} ᾿Εγκώμιον, ἔπαινος --- 
Πανηγυρικὸς (ὁ), μ 

ἼἜἜκρουσςε, ἐκτύπησε---ὀ -“-ν,, “5 
Ἐμαστίγωσε. ξ-» τα “Εν 

ξυ-ι ἕξ" 

᾿Επέπαληξε, ἐπετίμησε, εἶ ᾿ ξ΄ 3 

Ἀρεώγραφα, τίτλοι, 438] 

{τὸ} Κάνιστρον 
κάλαθος (ὁ}. 

(ὁ) Κόκκος ἐμπορίου. 

Κατέστη φαλακρός, 

᾿Εκλήρωσε 
ἔθεσε κλῆρον .ζ.-} ων ξ»" ̓  ὠς ξ. ..3 ' 

[ἡ) Κροῦσις, κτύπημα ---Αγρι. κ΄." σα 
οκολοκύνθη ἰφλασκί} ξ.»" 

--Ψ Ὁ". 

(ὁ Κλῆρος (ψῆφος), Αρ.»" 
(οἱ) 'Εξορκισμοὶ απ )- “-- 

Κλήρωσις (ἡ) εἰ: 2) 
᾿πίπληξις, ἐπιτίμησις. -- ΒΡ 

(ἡ) Μάπστιξ, βέρ- ν 
γα, ράβδος. ξ - ἰὼ. ἱρὰ 

"πωψιάσθῃ, 
εἶχα ὑπονοίας" “ς “ϑκόυ" ἐς 9 



" 

ἫΝ 

᾿Εξαναγκασμὸς (ὃ), .“-. 3 

"ΑἈναγκαστικῶς, βιαίως, [μω3 

ΡΝ Ἂ ΡΝ 

Ἵερεὺς (ὦ), σευ (ον γι " ξ) ωπ 

“Ἰερωσύνῃ (ἢ). ἀμ φμ, 5 

Ἤδίκησε, ἐνήσγησεν Ὶ ὅτις μος 

αὐθαιρέτως. μεσ Ν 

Ἔνήργησε δικαίως, ον πὸ 

ἐδικαίωσε, ΒΕ ΡΝ 

᾿Επλήρωσε τὸ 
χοξος μὲ δόσεις, ὡ᾿- 

Διαμοιράσθη, 

ὦ) δικασύνῃ, εὐθύτης -- ΑΕ 

(ὁ) Δίκαιος, εαὐθός, ΒΨ. 

(ἡ) Δόσις (πληοωμῆς).» Ὁ} τ 

(τὸ) Χρεωλύσιον, πληρωμὴ 1. “ον 
μὲ δόσις, οι 

(ὁ) Δίκαιος, εὐθὺς. 

ὁ). Ζ , α- ὦ υγός, ζαγ μὶ. 5. ΝΈ . 

(ἡ) Σκόνη, κονιορ- “μι 

Διήρεσα, διαμοί- 
ρασα, διεχώρισαῃ. ΕΣ καὶ γ 

Διτιβέθη, διπμοιρᾶ- - δ. Ἶ 

σθη, διεχωρίσθη. Στ ᾿ -πΞ ἀ 

Διεμοιράσθη τι “- 

ποτὰ τινός, 

Ὅρκος (ὁ. 

(τὸ) Ἐμῆμα, μέρος, με’ 
ρίδιον, ὁ ποϑι αἰρεσιίῷ. 

(ἡ) Δναίβεσις ἰάριθμ. Ἰ, 
μερισμὸς { 

Πηλίκον (τόν, 

ως ι] 

π- 
ζω. 2} ξ: - 

παι 
(ὁ) Συμμ ἐτόχος. " φϑν 

“ας, ΒΞ ῬΝ 

δ δὼ ἀἁ Ή 

οὐ των μλιχ 

ΩΝ 

σθονς κα 

«-ἴάλ.. 
ως, τὰ 

Ὁ 

(ὁ) Κερατοειδὴς (χιτών). ὑτ-αἢ .: Ὁ 

(ἡ} Συνένωσις, σύ: ἀν κπΡῚ τἡ ὦ 

ἕευξις --- Γάμος. ἜΣΟΣ οἱ 

(ὁ) Σοναφήῆς, σι νημ" . 3. , “-αιὦ 

μένος “- Σύζυγος, δ᾿ 5 Ἔα 
πατεῖ 

(ἡ) Ξυνάφεια, σχέσις Ἵ - μ- 

-- Σύξυγος (ἣν. οἱ ἡ . ξ 3 

(ἡ) Σύγκρισις, ἀντιπαραβολῆ, ΠΡ 

δὶ Συνηγωμένος, « 25. δὼ (6) Συνηνωμένος ΩΤ 
συνδεδεμένος. 

(6) Συζευγμένος, νυμφευ- . κα 

μένος. 
9... 

“Ὁ, ΄υυ«-᾿ -- 

Γαρύφαλον [ἄνθος]. 

᾿Εξένισε, ἐθι- 
λοξένησε, 

1. 4 .» 

«..9}» φΦ.» αἴ ἐς.» 

Φιλοξενία (ἡ). ΤΕΣ 
- Μὰ -. .;,. κα 

(τὸ)] Χωρίον (χωριό), ι5.»5’ Ζ ἂς,» 

υρμηκιὰ (ἢ].- πὶ Ν᾽ 

Εστολισε, ἐἑκαλλῶ- εν (3 

" τοῦ ἀφθαλ- οὐ ̓  κοΣ 

ἀηδίασο ὦ 5042 γα εϑ 
(ὁ) ᾿Αηδιάζων (σιχαινόμενος) 555 

βῥαέταξα (ἢ). γ9.κ8 ͵α ἾΣ 

Μεταζασκώληξ (ὁ). σ13Ὁ5» 

(ἡ) ᾿Αηδία (σιχαμάρα). »γὸ 

Νᾶνος (ὁ). , 5 

(ὁ) Λέβης (καζάνι). Οἱ χ 
Ἐρηνάγκασα, ἡνἀνγ- ν᾿ ει 



-Ξ -τΥλα-- “ον 

“Ὥς " - --Ν “-- 

(τὸ) Σάρωϑθρον (σκοῦπα). ἀμλα, | (τὸ) Δλυροδοχεῖον ἕν ς Ὡμ 

᾿Αφήσεσε, ἐξὲ- ς ν᾿ αὐχης ἢ «Ἱ ] (ἢ) Διαίρεσις, διαμοίρασις, ποις 
βαλε (ἔβγαλε), ΟΣ 5: κατάτμησις, μερισμὸς (ἡ. ἐξ’ 
(τὸ) ᾿Ανθόγαλα (κρέμα; - ᾿κξ ἤ5,]) 
καῖμάι}. 

Διεασκόρπισα, ἐλ 8: ἐλαις 33 

Διεσκορπίσθη. ἐὐϑλ; 4:2} 

Τεμάχιον ξηοοῦ δέρ-. “5 4- "ες 
ματος. σαννν ἫΝ ᾧι 
᾿Ανετριχί- ὁ σι-νρο Ψν ες 

᾿Ξ  αδ 5.55. να ν ἐφρι- ν᾿ 

κίασε, ἐρρίγησα. 
ΝΕ "».. 

(τὸ) Ρῖγος, ἀνατρίχιασμα, 5.,..,χ..Ὁ. 

(ὁ} Ριγῶν, ἄνα- Ὁ» . “ι-»}7 
τριχιάζων. ΠΆΡΕ ᾿ ζ ΝΟ ΟΝ 

"Εξζησαν . λ “0 πὦἋἍΒ . Ὁ 

ἐν ἀθλι “ΠΟ ΚΑΚΆ ἐπ αὶ ον 
ὅτητι, ἐν στερῆσαι, 

"Ἔξῃησε λιτῶς, 
"μὴ 

, Φ "παν . ἢ -ἰῖ 

ι δι οΓ ἐς (5.4: 

δο ας κς 
(ὁ} Ῥυπαρὸς (τὸ δέρμα). 

(ἡ) ᾿Αθλιότης, ἐλεακινότης, 5,“ 
ἔνδεια. μ-ὴ-ὦ.5 

ΝΕ, 
λιτότης (ἡ). ἡ αὐταὶ 

ΓΝ 
Λιτὸς (ὁ} ΜΡΙΜΚΎΡΗ 

ἐπὶ κἀκ ἢ δ0 ἢ 
Στρατῶν (δ), τν ΚΕ ΒΡ 
"Ἀπε [λίὰ: ἄ κπὶ 5... εν “- 

ἅε, ν ιφνϑ 9 γᾶς αἵ ᾧ ιλ { μϑὲ 

(ὁ) "᾿Αποψιλωμένος, ξεφλο. “ὦ δι τὼν 
δισμένος, “πο Ξ 

Ἔκοψς, διεμέλισαε, (-ατα ἃ ἐς 4.3 
Ν᾿ “ 

(ὁ} Κάλαμος (καλάμι), 
ὥ.- ὦ - 

ξακχαροκάλαμον ([τό]͵ ΒΦ ΠΕΡῚ 

-κἱ.-Ἀ 

(ὁ) Διάνομδεύς, διαμοιραστής. ἱ 

(6) Διῃρημένος, 
διαμοιρασμένος. "γὰρ 2 Ω 

ρ»πὶ (ὁ) Διαιρετέος {(ἀριθμ). 

(ὁ) Διαιρέτης (ἀριθμ.). ἀκ ὶς ῥ ΠΈΡΉ 

.} 
(ὁ) Ξξωομμέτοχος͵ συμμοιραστῆς Ἂν ΡΝ 

Κατέστῃ σκλη- . πο 

ρόκαρδος. "καὶ ( αἱ » 

(ἡ) Σκληρότης, ἀσπλα- - 
χνία, βαναυσότης. δ 9 ωϑ,δ᾽ κ ὁ 

ἀκληρόκαρδον “ον ' οὐκ 

Δηλητήριον (τό). τσ 

(τὸ ᾿Ανθόγαλα {κρέμα Ἐπ οἰ οΣ 

καϊμάκι). . 

ρα Το ΚΞ 
ἀρ ον ἅπαν ξας, ὁπ 
φλοῦδα; ὁ σλβ»(υ»π5. 6}. τὲ 
(ὦ Αποφλοίωσις, ξεφλού- γεν 

 φῳμ 
(δ) ̓Αποφιοιομένος, ξεφλου ἔν" 

ἀνέρων (ἐξ ἀσθενείας), ἃ εὖτ, σι “ΑἹ 

ανδααν πδρισουνέλεξε, “ ΜΝ" 3 

{τὸ ΆΑχυρον, ξηρὸν χόρτον, ΜΞ 
ΚΞ (ὦ θόρίβος (ἑρπετοῦ), -ἘἸἙ 

Ὑπολείμματα, οἷον, “ππτ 

(ἀποσκούπιϑα). 



.»": --ἴᾷ..- ΝΥ 

Ἄ. α --" Γ ᾿ , »' "Ἢ Ὑπερτέρησε . μων," περώρισαι Ὁ). ἐπ τὐκα γαῖ] Ὑπαράρησες φττης αν 
Κατέστη ἀνίκανος διά τι, ", “ » 1 (ὁ) Κάλα κά . 

; “23 μῦς σαμ ἠστόχησε, ως .Ρῃ πᾶ (μονὰς μετρήσεως) "Ξ ἰα5, ἔα: 1.9 

᾿Εβραχύνθη, ἐσυν- λας, Δ -- Αὐλόο 

τομεύθη. " τ τ (τὸ) ᾿Ουὐτοῦν τῆς ρινάς, ἢ “οὖ ἐν 

'Ἔβράχυνα, ΗΓ Ἐπ πΡ ᾿, “Πα διάφραγμα, --ι" -Ὁ.- 

ἐσυντόμευσε. «γΑ Ψ στῶτα ὁ κτοθ ἢ) Πρωτεύουσα, ΝᾺ ΠΧ: 
» ἄσς κῳμόπαλις, ΕΣ 

Ἠμέλησε, παρημέλησε, ιβ3 .»"»-α.3 ΒΟ ΤῸ Ν Ὁ 2 . 

Περιωρίσθη, " πὰς ΑἸ ΣΙ (ἡ) Τραχεῖα ἀρτηρία, ᾿ὡὩ ] Ὁ... 
ἠρκέσθη, ᾿ ΠΣ "ἢ “τ «Ὁ; ( Ν ᾿ ῷ ἢ ω “- 

"»»ν ᾿ . τῶ) Ἀνημιάτον (ὀστοῦν), π 1.28 
᾿Εθεώμησε μηϑα- -ο ςς «αὶ 
μινὰν, βραχύ. -7 ἀπὸ ΜΝ ἜΣ, κα 

Οἰσοφάγος (Ὁ) εἰς ἡ ἀμμΑϑ 
(τὸ) ᾿Αν ἀκτορον, » “ιν : ᾿ 

παλάτι. γα ϑ.ς ρνε 
ΔΆ ΝΞ ἸΝ 

(ἡ) Βραχύτης, συντομία. 8... αὶ 9 

ΕΞ ᾿ ΜῊΝ 

(ἡ) Ραθυμία, νωθρότης ) μᾶ-3.2. ,,...2.5 

(ὁ) Γναφεύς, Ἀβυκαντήῆς. ΒΠΌΡΙ,. 

Ἔσχατος βαθμὸς (προ- “ιὶ - 

σπάθείας) τὸ πᾶν. ἜῚ ἣν: 

᾿ λικιότης --- '"Ανι- “ }» 
(ἢ) ᾿Ανηλικιότης ν ᾿ 
κανότῃης. 

- ΠΑ ΕΝ 

Ἢ ᾿Αβδράνεια τῆς ὅλης ϑἱ “ φαοαι 

(ὁ) Βραχύς, κοντός, - “- 
σύντομος. ΠΡ “Ὁ 1.3 

(ὁ) Καῖσαρ, ." ο τ ϑος 

(ἡ) Καισαρικὴ : 515 

(ἡἢ) Βραχύτης, βραχυλογία, Δ ΩΣᾺ 

(ἡ) Βράχωυνσις, σωντόμευσις --- δι 
᾿Αμέλεια, ραθυμία. ἌΝ 

(ὁ) Ράθυμος, νωθρός, ἀμβλῆς καἶ 

(ὁ) Συντομειμένος.-- Περιω: ων 

ρισμένος --- Λευκανθείς. 2» 

(ὁ), Σ ύντομου, “5.2 “εν 
λακωνικῶς, .-ιὶὶ }»η-.3Ὰ 

(ὁ) Σωλήν, σωλην ριον. «δὲ γ,4.. 25 
ὥ “ας 

(ὁ) ἀρβοπώλῃς (χασάπη, Ὁ 

(ἡ) Ἔργασία τοῦ κρεοπώλοσι. ζω 

πις ἢ 
ΚΑὐλὸς (ὦὁ}. 

αἱ - Α 

(ὁ) Ἀρυσοκέντητος
 ἢ “Ψ.πι π 

ἀργυροκέντητος, 
ὌΝ ον 

Ἐπῆγε, διηυθύνθῃ -- Ἅ  σ.. 

᾿Εσκόπευσα. πῶς ἐλιὰ. 5 

'κονόμησε, 

ἀπϑταμίβυσα. 

(ὁ) Σκοπός, πρόθεσις (ἢ) -- 

(Οἰκονομία (ἢ). 

᾿ ΠΝ “- 

,ξυσ “ὦ 

«ἡ. 2. 

Ποίημα {τό}. δ » ὑλινῶϑ ν᾿ ξ5 ἘΝ ἜΣ 

(ἡ) Οἰκονομία, ἀποταμίδυσις 5... 3] 

(ἡ) Πολιτικὴ “ἢ ΜΡ 

ΟΙκονομία, οἰ τος ς ῥ 

Οἰκονόμος (ὁ). ἃ. 

(ὁ) Σκοπός, τιρό- - {Ἐν 

θεσις (ἡ), Χο ῶζ. ς ΔΑ 
(δ Προσριομὸς (τόπος Ό δρν 

κατευθύναι]. - 

(ὁ) Κασσίτερος, καλα[ (τό). γα, 



[τ] 

δ 

ΝΞ 
Εὐωχία [ἡ}. .." μαᾶ.5.»)κ,1,,...2 

(ὁ) Εὔθραυστος, ΝΞ 
εὔθρυπτος. μ΄ Α 6.5 

Ὡ κ» 

(ἡ) Συνώθησις, συνωτισμός 42.“ 

ἰὰ ὰ 

ἀν ἰἄζ, το λα 
{τὸ} Κυλικετον -- 
᾿Εξώστης. 

"Ἔκσμψε χόρτα, --᾿- ὅρον κα 
ἐθέρισε απ», μμαγο μα 

ΕΝ 
μα 

ἢ... [1 
μὰ - 

(ἡ) Τροφὴ ζώων (χορτάρήη, μια 

Ἔθραυσε, συνέτριψε, ΦΡ πω 
ας ρ: 

{τὸ} Κόψιμαον͵ θέρισμα. 

{τὸ} Σκύβαλον (σι- 
τηρῶν}. 

ἐθρυμμάτισα, 
Ἔθρυμμα- αἰ “, 5 ΓῚ 

“τίσθη. ΩΝ .3 κ 2 ρας ̓ 

(ὁ) Εὔθραστος, εὖ- ἜἭΞΕΣ 
παθής. κ 22 “"- 

“Λπεμαὰ- - .-“" ΟΝ μα - 

κρύνθη. (9 5...» 45 - ὁ Ψῃ « μιν 

᾿Εξωνύχισε, διηρεύ : “- 
νησεα (ὑπόθεσιν). 

(ἡ) ᾿Απόστασις (μακρά), εἰοΣ ἴα: ἀπομάκρυνσις, 

(ὁ} Μακρυνός͵ ἀπο- ὃ “. “ 
μεμαπρυσμένος. οἷ "ἢ 55.595 

μ δ ο 

Φ»ταῖϑ. 8 ροδῖν ας ΜΡ 

ὦ} ᾿Απομεμακρυσμένος, ἔσχατου. 

"ὁ) ̓ ΑἸτώτερος σκοπός, “μ}} ᾧ ἴα} 

Ἢ ἐσχάτη ἀνάγκη. ις ρα ὁ. .Δ] 

Τὰ πέρατα τῆς γῆς, 

᾿Ἔμβάθονσις, 
ζιερεύνησισ, 

οδὲ ως δ 

“γαῖ, ἄϊιω. 1.0} 

--Υἱ.- 

(ὁ οαλξ» μα 

Θεωρεῖον (τό ωρίᾷει αὶ 5.) μα λα' 

Ἔκοψε, ἐψαλίδι σε --᾿ ὁ». ὦ», 

Διηγήθη. τα ὁ ρα 5 
᾿Ανχ- ῳ 
νΒΌσε, ἘΡΌΡΥ ωα...5}» ΒΈΝ ᾿ μα 

ω --.- ὦ -“- Ὧ ΟΝ 

᾿Αφηγήθη οἷ ϑλιγχω ες ,α..5) 
" τ: ἊἋ 

᾿Εξεδικήθη. ἜΣ σας. 

(τὸ) Κόψιμον, ψαλίθιαμα--(ἡ) ὦ « 
Διήγησις --͵ΟἸΣτέρνον (ὀστοῦν), ωΞ- 

Διήνημα (τό). ι)5--αἢ “ξ ἘΣ 

[τῷ Προκόμιον (τοῦφα: ῷ δὼ 
μαλλιῶν). Ὁ. 5.Ὁ 

μὰ ι- 

(ἡ) Τιμωρία, ἐκδίκησις. σοὶ, 

- δ 

᾿Απόκομμα {τό}, ἰδ 

Διηγηματογράτ ὦ τυ Φ σα 
φος (δ). “.5.-.22}) οἱ 45 

ων, αὶ κα 
(ἡ) Ψαλὶς (ψαλίδι). υφίαδ. π΄ σα: 

(ἡ) ᾿Ανταπαίτησις (εἰς τὰ . ὅγ ως 

νομικά) ὦ» ἰὰς 

(ὁ) Ψαλιδισμέγος, παρι- ἊΝ 
κεκομμξνος. ὔσσΝ 

“Ἐρρόφησπ, κατέπιε, ὁ. “-α! τα 
σας, 

(ἡ) Κατάποσις. τσ 

ϑαγϑόνος εἰ ̓ εἴ“. ξ τα 

Ἔθρτισα ἐντσσες αἷς ἐρλτ 
τι νετοίβη,.-ἀ Καδῇ γι. ΑΤαλ᾽}9ι. λ.α3 
εὔδραυσεον, το μά ται ἐς ἀ οεῖ 

(ἢ) Θραῦσις, συντριβὴ --- 
Βροντὴ (βρόντου". 
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“Ἐξεπλήρωσε ἢ ἐξετέλεσε . ὅτις 
--ΠΠροώρισα - ᾿Απεφάνθηι δ Ὡς ᾿ γε 

Ἔδίκασςα, ἐξεδίκασε, ἔκρινε ὧν τ αὶ 

Κατεδίκασᾳ --- Κατέλυσεα, ἱρ, εἴο Ὁ 

Κατεκόρωσε. - ΜῈ 
Διῆλθε, ἐπέρασε (ἡμέραν -σο 
κι ὶ.π,}. ΝΡ 

᾿Εξεπλήρωσε, ἐξώφλησε “Ὁ « τ τ ἢ 
(τὸ χρέου), υἷε 

᾿Απέθανα. Δκι “1: ΠΕΡῚ 5.5 
δζατελήφθη ὑπὸ “25. τὦς 
θαυμασμοῦ, ὡς αἱ ἀοὁΕέρΕιο ο 5.5 

᾿Εξτέλεσε, ἐξεπλήρωσε ΒΡῚ . Φσ 
ἀπεπεράτωσε. (ΡΣ, ὁ ἐς... 

᾿Εχρειάσθη, ἀπήτῃσε, ςς 5. -αὐε δ -2} 
“Ἔληξα, ἐξέπνευ σα .ω Ν . τ 
{προθεσμι αὐ, σαι ἐ φία,.4}} 
μον συνεπλη: "μιν Ρ γ τ Ἰ 

ἐς ικασείκν ἐς ὍΝ ἷνε ἐῶ» ρα 
Ἢ κατάλμσις, ὡς εἰς αἱ 

Τὸ μοιραῖον. ΒΕ, ΓΕΙΡΎ.Ι 

ΪΜοιρολα- - ." ως 5 

τρεΐα (ἡ). ΒΤ Σ εἰαϑιὶ ΠΡΕΘ 

Ῥ Ὁ 

Αὐαν (ὁ). ΚΡ. 

(ἡ) ᾿Αγωγή, δίκη---(1.. πὸ τὰς, τ 
Ὑπόθεσις, θέμα. υἰμο “ξ ᾿...β» 

(ἡ ᾿Απαίτησις͵ ἀνάγκη, ζι:. . 2] 

(ἢ) Λῆξις, ἐκπνοΐ (προθε- 
σμίας), παρέλευσις, τ 

(6) ᾿Αποπαρατωμένος, ΞῸ δς 
ἐκπεπληρωμένος. 

(6} ᾿Αναγκατος, ἀπάραί’ 
τῆτος. . 

ὐὰγ- 

ΡΥ ὍΝ ΠΡ. 
Ἕκοψε, περιέκοψε, ἐκλάδαυσε, 
᾿Εκόπη, πϑριβκόπη, ᾿ τ Ν Φ μὰ 
ἐκλαδεύθῃ. “- 2 ,}..Ὸ τῶ 
Αὐτοσχρδίασα να πὰ ., π τκ (λόγον). ΠΣ αἴ ἐς ἐς 3) 

«Ὁ» αλ (τὸ} ΚΚάψιμον, 
κὰ ἄδευσις (ἡ). 

(τὸ) ᾿Απόκομμα, ἀποκὰάδι, 

πν γσαν. 

(ἡ) Βέργα, ράβδος, Οἱ ας ̓ξ τϑη 

ΑΓ  μοξ 
παρ ορομικῇ ᾿ ΧἍΙ Ἂ. νι δοῦ 

(ἡ) Αὐτοσχεδίασις (λόγου). ΠΕΡΕν, 
ν,; 

ἀρτὑκω δ, (ὦ ἐΐ ἃ, 

Πέας (τό}. 

(ὁ) Αὐτοσχέδιος (λόγος), 

ΡΝ 
Κὰ αδευτήριον (τό. ἘΠΨΉΌΟΨΑ 
᾿Ετρύπησε, διέτρησα ὃ »., ὁ τὡ 
- ᾿ΕἘκοπάνισε, ὑ- ᾿ τδϑ 

{τὰ} Χαλίκια. τον, μα τ ας 
ἯἮἯλ-" Ὁ 
θον ραν» κα αἢ μ᾽ ἐπὶ εἰς. 

ἀπαξάπαντες, ὅλοι ἄνεξ αιρέτως 

υδίω δὶ [ἡ) “Ορμή, ὁρμητικότης 

 ; 
᾿Ορμητικὸς (δ), ἜΣ παν 

Ὑπέταξε, κατανἤκζησᾳ, οι { 

ξαϑ ς α 
ὡ λυ ὅγ εκ ἀ ἦν. 5 

Κωλικόπονος (ὁ) 

Κατέστη ἰσχνός. 

᾿᾿Ισχνὸς (ὁ}. υὐϊῖ,, ξ ΤΠ σν. 

᾿Ετρωγάλισε, ἔτραγάνισε, κα τ" 

Περγαμηνὴ (ἡ). κα. ζ "μα 
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(ἢ) Διάμετρος (κύ. 
κου) δ γί! ὁ ,Δο 

τα Ἶ Α΄ 5 μ- 
Διαγώνιος (ὁ). 8: μι} 

Ὁ Ἐπὶ ς 
᾿Αλόης ξύλον (ἄρωμα). ΠΟΙ 

(ἡ) Σταγῶν --- Κολλύριον κ᾿ δὲς 
(τό). ἘΞ Ἢ 

(ἡ) ᾿Αμαξο- οἰ λόν λα, εὐ . 
στοιχία, ν 

(ἡ) ᾿Απάσταεις͵ Ν ἊΣ Ἵ ᾿ ἜΝ 

ἀσμπικάρισμα. 

(ἡ) "Υγρόπισσα {κατράμι), ὦ 3 

ταν ἀύδο ἈΞΌ] μα, ἡ 
κατατν ἐσζη 1, τ ἡ ἀ γύμῖ 
καὶ σγουρὸν (μαλλί) 

ἐτλινεοσν, κΑότονα χων μήο, 
ὦ, “σὰ 

ΠΙ}οτέ, οὐδέποτε, καθόλου. 3 

κα πω . ἄςς 
Γάτος (ὁ} ΠΡ. ΕἾ » "ξ ὦ 

(ἡ} Γαλῇ, γάτα, «ὦ 

(ὁ) Τορνευτῆής, χαράκτης. 
“Ἔκοψε, ἔταξε, ἀ πέ- εὐ ὥΞ 
κόψε, διέκοψε, ἔσχισα, 

᾿Ἦμπόδισε, ἀπέκλεισα, 
ἀπεστέρησε. ωΡ δ 
᾿Ἑκαρατόμησε, ἀπεκε- “τὰ - 
ἀνάλισα, »͵ " ' ὧϑ 

᾿Απήλπισε, εα Ὡς 
ὦ ..} . 

“Ἔπεισε. κοι δ 

᾿Ὡμίλησεν ἀποφασι- ΠΝ 
στικῶς, υ "Ὁ υ δ 

- Γ " 

᾿Ἔλήστευσα, ι.» μα! ὡϑ 

᾿Απεχωρίσθη συγγενῶν) 5,“ “1. 
ἀπεξενώθη. Ὁ 

γαγ, «-ὲ 

Συμφώνως, δυνά μι, ὭΣ γ᾿ " 

(ἡ) Διαδικασίᾳα, δικαστικὸς «ἡ. κκὉ 
ἀγῶν Σιρὶ 

" . Ἶ- Ἄ 

(ὁ) Διάδικος, ἀντίδικος, ω »»5ὶὼα 

Συνέλεξε, ἐμάξωσε, ὡ Ἀὶ ας (υἷα 5 

Σονωφρυῶθη, ἕἰ τς Ὁ» “. 
ἐσκυθρῶπασα .ἱα «να αὶ ᾿ «-ἰα 

«ἰαλ 3ω} Ἔκαμε ἠλακτροπόλωσιν, 
ι-1 7; “- 

“Αξων (ὁ). ς- ἱ. πὰ 

(8) Πόλος δ, ᾿ “νι 

“--Αρχῶν ὐοῖ, .»"ε “ξ ὡρο
ίο ὃ 

1 ΕΝ Μ κι 

[ὁ) Πολικὸς ἀστήρ. ἜΒΡΨΊ » 

Πολικὸς (ὁλ. "κοι 

(6) Σύνοφρυς, σκ. 1... ὁ 7 στὰ 
θρωπός, ὦ δ. ἊΝ ΜΡ. 

- ΞΞ -, ἢ 

Οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες “““ ΗΝ, εοἷ ὁ] 

μ᾿ ΙΝ 

ὡς ὦ 

οοἱυλ:.}» ΘΕΡΨῚ 

Σωνοφρόωσις [ἡ). 

(ἡ) Πόλωσις ἡ- 
λεκτρική. 

ρυμούλκηα. ὀ αα «9 
παδο κε κατὰ ὅμηῦ, Τα 
᾿Απέσεαξε, οἰ ἐκ3 

σταῖς ράνοῖ, 28 53.} 
ἮΔΛΒ .λ- “κε κν 

δόνις Νὰ ρ:} μω . 

(τὸ) Στάξιμον, στά- “1. 9ὁ “- 

λαξις οἷν ΟἹ με. κι 

(ἡ) Βροχῆ, σταγών, ῈΕΡ ᾿ ξ ε΄ Ἵ “ΩΝ 

θρόμβος (ὁ). 
ἁ͵ Ἐ 5. 1. 

Κοάτος (τό). ἰ] , ς «Ὁ 



εἰ τ τς. εἱοῖ 

Λιανικὸς (ὁ), οἴω 

ὦ τ" 

ἈΛιανικς. ᾺᾺ ΡΝ 

(τὸ δον, ὅν ὀϊα δ, ρος τῶ 
"Αποξένωσις, διάρρηξις 
(σχέσεων). » 

(τὸ) Φέουδον, τιμάρι: ε κὰἋ σε 

οΥὐ--Φόρος ΠΝ ῪΣ ἰω, ς “τῷ 

ὁ) Κολοβός ἢ: 

κρωτῃριασμένος αν Ὁ. πα 

(τὸ) Φέουδον, - Ν Ἀ 

τιμάδξιον. ἰὼ ἌΝΕΥ εἴα! 
ΠΑ Ὺ ̓  

Ὁρῶ] ὡο, 
Τιμαριωτικὸς (ὁ). 

Τιμαριωτισμός, φβου- 

δαλισμός. 

(ἡ) Διακοπὴ, παῦσις, κα- ἤμ δὐ 
τάπαρυσις, ξ “δ 

"Αδιακόπως, ἀδιαλεί- ἶἴ.' 
πτῶς. εἶα μΡΝ 

(ἦ] Ταμάχισις, κατάτμησις, πΡ 

διάορηξις. δῷ 
Κατατομὴ ἱπροσώ- σπν δι τ’ 

που κ,ιτ.λ.) -- Μέ- ἐρῶ ζ ε-- 
τρησις ἢ χώρισμα (στίχου). 

(ὦ) Διασταύρωσις, διατομὴ 
(γεωμετρία), σημεῖον τομῆς, 

(ἡ) Συλλαβὴ --- Πό- -ν Ἴ, δὼ 
ρὺς ποταμοῦ κἈπ) ῶ “ζ. ξ5-- 

οαπτὴρ {6}. 

Ὥ “ὦ 

(ὁ) Τεμαχισμένος, σχισμένος, 5 

'Εμπορικὸς ἀποκλεισμὸς -- χ Δ}; 

᾿Επαρχία, διαμέρισμα, 

(ὁ} Διαλείπων, διακεκομ- ἌΝ, 

μένος. 
τς 

(ὁ) ᾿Αποκεχωρισμένος, 
ἀπεσπασμένος. 

“Αφωσιωμένος εἰς τι, 

ὑπϑάρι 
ΔΊ εἰ 

Διέπλευσε, διέσχισε, 

Διήνυσε (ἀπόστασιν), 
διέτρδξε. 

“τεμάχισε, ἐκομμά- ΩΡ Φρνς 
τιᾶσε. δι ᾿ 9 

᾿Ἔμέτρησε στίχον πο β τ 

(ποιήματος), »." εἰα 

Παρεν ὥρῃσέ τινὶ φέ- 5. δ. 
ουδον, κι μάριονος -Ξ- (οἷ 

᾿Απέκοψε --- Ἔλα- τὸν τῆν 

βε (μέρος, τμῆμα). ἀρ Έσ τ: Ι 
᾿Εκόπῃ, δισμάπῃ, δ ν Ων 

ἔπαυσε, δ ᾿ ὡ 5) 

ἐαϑ Ἔ ὡ-] 

"Ἔπεδόθη, ἀφιδρώθηῃη εἷς τι. Ἐ} 6.1} 

"Εζήτησε φέου- π΄ πε σπ " 
δον τιμάριον, ἐπι ἰ ἱ 

. ἢ -- (τὸ Κόψιμον, ἀκρωτηριασμός, 

πὸ Ὁ 

τομή, ἀποκοπῇ. 

(ἦ, ὕὑππερβολὴ (μάθημα 

ΚΣ εν 

τικά) 

νν, 3) εἰ: 

᾿Ετεμαχίσθῃ. 

"Ἔλλειψις {γεωμετρ,} 

(ἡ) Παραβολὴ (μαθῃ: 
ματικα), 

(6) Κόλουρος, 

'Οριατικῶς, ἀποφασιστικῶς ᾿- 

(τὸ) Τεμάχιον, κομ' 
μάτι. εἰ. ξ Ὁ: 

Τμῆμα κύκλου. Σ΄ μα εἱς 

(61 ᾿Αποχωρισμένος ὌΝ ΚΣ 

ισυγγενῶν). δ" τ 

(δὶ Τομαύς, κόπτης. ει 

(ὁ) Ττομεὺς κύκλου 
5.“ ἄν εἰ ». 

{(γσωμετρ.). 
μτὰι αι 

"Απόκομμα, τεμάχιον, ἠῷ ἴα 



ἃ 

[τὸ) Κάθισμα (πρᾶξιυ). ξΔκ 9 

(δ) 11ος Μουσουλμ μὴν, δ.Δοκὰῇ 25 
Δ 

(τὸ) Κάθισμα, κάθισις (ἢ). ΗΝ 

ΠΡ, Παρακαθήμενος (ὁ - 
ΑΞ ΞΞΞΞΕ 

(ἡ) Συμβία, σύζυγος, οἷαὶ .0.λ...5 
ΐὮἑΐ 

᾿ΑπουστρατβΒία (ἢ), ἀρ 

ἡ ακοστρατος υνεαῦνη ὡς τ 
τὸ καῦμα καὶ ον αεὺς ἀσὰε 
(8) Χωλὸς (κουτσός). ΜΑΡΝ 

᾿'Ἑξερρίζωσα, μα Ἵ ,κἢ 

κατίστα μαρις, βάν τῳ μος 
ταρισανεβαῦο τῆ, λιτῷ 
(ὁ) Πυθμήν, βυθός. .) μᾶς ς "5 

(ὁ) Βαθύς, κοΐλος, ΜΝ 

(ὁ) ἔχων πλάτην  ""» δ᾽. ὦ 

κορτὴν καὶ στῆθος" “-λϑ “Ἔ .». 2.3 

προβεβλημένον. 

Ἤργησε, ἐβράδυνα, ὡμρ ῷ 

᾿Ἑφόνευσέ' τινα ἐπὶ ας ὌΝ 
τόπου. ων ἐς,» α...Ὁ 
Ἔκαμε κλαγγὴν λα λα 
(ὅπλου). τ 8.55 

τἡ) Κίσσα {πτηνόν). ἜΣΘΝΣ 

Κλαγγὴ (ἡ), “5... 
"“Ἐκάθισεν ὀκλα- "Ἶ 
δόν. ΩΣ σλϑ ἐφ. 

"Ανίχνευσα οὐ 33}, ΜΡ . κὰν ἕ Β’ Ν᾿ 

.-δΥσ.. 

Τεμάχιον ἰμπουκιά). 

᾿Απεχῶώρῇσαν (ἐρ- 

(ὁ) ᾿Ασύγκριτος, ἔξαι.- Ν᾽ “ἢ μι ΟἋ 
ρετικός, 

(6) Καμμένος, κολοβός, 

(ἡ) Στροφὴ (ποιητική.  Ἀἔᾳ- οἷε-Ας 

Γδρεψε, οὐα 3.2), ὙΠΟ Εν οι ἀἶο κ 
ἐτρύγησαε, 

(τὸ) Τρύγημα, συγκομιδὴ (ἡ). λους 

ὁ) Τρυγητὸς (ἐποχὴ σύγκο- “7 - --. 
μιδῆς). εὐ 
(τὸ Βα -ὦ ἈῸ .5}} “- “πε τὸ 
λοῦδον. ΣῊΝ ξ Ὁ ἀμ 
-- (ιν ατιφξς (ἄνθος), 

(τό}] Κάνιστρον, :11σ5»ᾳ, . τ δῶν 
καλίζθι, μὴ ἰδ " ς “πλὰ 

᾿Απάνθισμα 1} πιο 5.2 
(τό}. " ᾿ ἀνὰ Σ 3. 

Προσόψιον (μεγάλη “Ὁ 
,πετσέτα). ΠΡ 

"Ἕκοιμα. 
5. - τ νὰ 

»"" "" 

πὴ ΓΝ 

[τὸ} Λαπυριον (λεπτὴ φιοῦ- γ᾽ "μὲ 
δα πυρῆνος). 

 ατώκησε, διέμεινε : .} 5. " τὰν 

διέτριιμε. Ἔ, ὑκ-ὰ ᾿ 9 
"-» 

ἐμὴν "νὴ σὰ 

π [τὸ] ᾿Ισχίογ, 

Βάββαξ (6). ὁδοὶ. ξ ΚΡ 
(τὸ) Μπεκα-Ἢ. - -- 5 
τσίνι (πτηνὸν) οὐ ῥά γῇ», ξ 5 

Ῥα, 

᾿Εκάϑθισε, “Δνα-αΓ ε Δ... 

Ἔπαυσε, ἀπέσχε, Ὁ, ΕΝ 

. τν 
᾿Ἐκάϑθισέ τινας. τῳ χῷ (..λ....5 

ψασίαο), ἔπαυσε 

(λόγῳ ὁρίου), 



ἢ Ὑ4}. μὰ 

(ἡ) Κόφα, κον τ οϊλξ ,)ς ΔΑ ἢ -Ξ,}..  'Εκενώθη, ἄδειασε, 

φίνι. ἫΝ κάνε, ; να “2: ἐρημώθη.--Ἐρήμωσε. Έλὰ ς μἀϑὶ 

2]. ἀλ ἃ 6.59 ἀλλὰ ΓἜρημος, χέρσος, - “αν, 

᾿Επέστρεψε, ἐπανῆλθε λχτι μὴ 

Ἔκλεαισε, ἐκλεῖ- τ 15. 5. ,ωὅὸ πὶ 

δωσε (θύραν), ΡΣ μάνα ᾿ ͵.μὰ9 

Ἐπανῆλθε. λλδις μά: 

Ἐκλειδώθη, ἐκλείσθη, 4.3}. Δ ἢ 

Κλειδαριά, κλεῖ- εἰς δ δι δμ 

(ἡ) Κλειδαριά, κλεῖτ ἡχδεὶ τ᾿ Πλπ 
θρον (τό), 

(ὁ) Κλειστός, κακλεισμένας, πιλη Ἃ 

᾿ς κλειδωμένος. μὰ 

"Εκτύπησεν εἰς τὸν λας σὰς 

αὐχένα. ὡπ-α τρ.-α. 
.ᾳ᾿ -" πα 

Αὐχὴν (ὃ). ἐμ 

Κατηγόρησέ τινα - ἬΝ δι μὰ , 

ἐπὶ μοιχείᾳ. 

"Ανίχνευσε, ἠκολούθησε τῇ 
ἀξ» 

ἴχνη. 
"Ἔστειλέ τι ΞΡ ρς 

να πρὸς πννν ρ ἘΔ εκ 

παρακολούθησιν, 

"στιχούργησα 
Ἐ -ς δι πα 

λόγον, ἔθεσεν ΩΣ “-πἰυ 
εἰς ὁμοιοκαταληξίαν,. 

Παρηκολούθησα . πων ζ, 

(χνη). ὁ λα 
(Δ) Αὐχήν, - .ἰ, ἀπ ἀπ, ΐως 

ἵνίον χὴν. χ΄, δῖ, κα ͵α ἰλ3) 
ἰ:9 

Ὥστ 

(ὁ) ̓ σμοιοκατάληκτος 

᾿Αντέστρειθε, 
ΟΝ, ὍΝ ἭΡΕ 

Ἀν τέρ ρα ψδνις οὐ, ῖς λα ες οἱ Ν 
᾿Εστάθμισεν (ἐν τῷ γῷ . "ᾧ σ΄. 

ὑπόθεσιν). νυ ν) «ὦ 

Κατειργάσθῃ --᾿ Εχει- Ξ, “πὶ ἃ ὥι στὰ 

ρίσθη {ὑπόθεσιν). παλτὰ ᾿ --ἰῷ 

᾿Ανετράπη, ἄν- “5 ἫΝ “ἢ 

τεῦτρ ἄφη, 

ΑΥΤΟΝ 
ψωμὶ (σκέτο, δίχως ἄρτυμα). σἂ 

(ἡ) Κυψέλη (μελίσε ἰ τς »Ὲ 

σης---Καλάθι (τό), οἰ, Ὁ “πα .ν.-5 

(ἡ) ᾿Αγονία, ἐρημιά, δὶ 

(ὁ) ᾿Ερημωμένος, χέρσος, ο, 7 

ἄγονος. 
- 

"πήδησε. "λα ι »ἀϑ3 

.᾿ ἝΝ 

(τὸ) Πήδημα, ἄλμα, ᾿ 

{τὸ} ΓΑλμὰ εἰς μῆκος. ΒΡ οὐ} 

ἐτὸ) “Αλμα εἰς ὅψος, δια" ΕΚ 

{τὸ} Ἄλμα ἐπὶ κοντῷ. Ων “κα Αἢ 

(τὸ) Χειρόκτιον τ νῳ Ά..)ς 

{γάντι} οὐ ξ ΕΊΡ 

-. ει ΩΝ 

(ὁ) Γίηδῶν, ἄλτης. ΕΆΎΕ 

{τὸ} Πήδημα {παιχνίδι), ψξννν 

ἐτὸ) Κλωβίον (κλοὺ"» ᾿ς Σὸρ 

βΒὶ) --- Καλάθι, υδφ δ]. ξ ὧδ. 

Τὸ ἐδώλιον τοῦ - Ὰ 

κατηγορουμένου. ἌΝ ωδ-4.5 

{τὸ) Κρουφτάνι (ἀνατολικὸν 11 ".7. 

ἔνδυμα), ράσον. ἘΡΡ 

"ζάρωσε (κρύο, δάκτι - ἥι τ ΟΣ 

λα}, συνασπείρωσθ, ξν 8 59 

Ἔζάρωσβᾳ, συνπ- ὅ. τς δι χ: 

οστιάσθη. 

(ὁ) κάλαθος (ἀπὸ λὺ- κι " δὰσς 

γαριὰ) κν, ζεμπίλι, εἰὰ. ζ. Ἀν 1.5 

Ἠγέρθησαν αἱ ) “ἦν Ὡκ ὦ κχἷς 

"Ἔρρίγησε (ἐκ ψύ . «οὐ Δ ἃ ἂς 

χοῦς). “- ν᾿ ᾿ .- Α- ὦ 



τ 

ΒΕ 
(Ὁ) Τρυγία (ἀσθένεια ὀδόντος), τ 

"Ἔστρηίβμε (ἐστρούφιξ ε) ἡ ἃ Γ ὙΠ 5 

"Ἔθεσέ τινι περιδέραιον 5“ “-  9,:ττὸ 

“ Απένειμε.. Ἐμιμήθη, “δ "Ὁ εκ 

Περιεβλήθη περιδέραιον 1“... ,3.τ 
--᾿Ανέλαβε (θέσιν), οὐ σΓ οἱ 

᾿Απεμιμήθη. “μὰ 

Περιδέραιον(τα), ὐὐλϑς ζ ἜΡΩΣ 

(ὁ) ᾿Εστραμμένος ἀρ το γσς 
{υτρουφηγμένος), 5... 2 “τ 

(ἢ) Μίμησις-"Ἔθιμον, -α' βωρ 
παράδοσις. δὰ Τα Δ 2 

(ὁ) Μιμητικὺς -- Πατροπα- ὦ μ᾽ 
ράδοτας. ᾳβ 

Κλειδίον (τό). αὐἰὰς, ξ. δῶ» ἀρᾶς 

«τὰ 

Ἢ 'Ἐρυθρὰ “125. ἥ “ἢ ̓ ο 
θάλασσα. ἜΟΝ ΥΝ 
᾿Αναγούλιασα. ὡκλαγι ωϑ 

ἘΠ ἄπο 

Ὑπεκλίθη, ἔκυψε. στὰ ᾿ ω- 

{τὸ) Σ γοινίον εἴ ἸΌ  ΜΟ πε 
{χονδρόν), ωϑοου 9 “ὦ ω--- 

Εἔζάρῳσε, συνε’ ᾿ ΡΝ , ΑἿΣ 

σπειρώθῃ, {ἐμάξζα: 
Ψε ροῦχολ, 
Συνεστάλη, ἔπαθε ἥ πς “ωπ 
συστολὴν (εἰς τὴν Ἄς ἘΡΕ, 
φυσικὴν. 

 Σ λὴ [εἷ ὧν ὡν δα τολΝ δὺς τς μὴν 
ἥ Ἐμρο  σηος 

Κήλη (ἦ). Ὅν. Ἂς, ἘΡΘ 

Ἐρέρρίζως ἐπ, δ, ἱἶχγι κ 
᾿Απέσχε, ἔπαυσε 5. Ὁ το 

και διλϑ] ἐγνκατέλειμα 

᾿Απέπλθυσε ἱστιοφό- “τ σιν 

ρον (ἐσήκωσε πανιά). 5 01] ξλ8) 

-χΊὰν.- τὺ 

Ἤλλάγη, μετεβλή- Ἧς πε 

θη. ᾿Επτρηφογύρισε -π- 

Διεκυμάνθῃ ἡ τιμῆ, »,»"υ - Ϊ ἐ --- 

ἡ ἀξία. 
Κατέστη εὐμετάβολος, ὦ ἼΩΖ 

εἶχα μεταπτώσεις. ε΄ ὅ- 
Ἀ,. ΝΕ. 

Καρδία (ἡ). ἘΠ ξ .λο 

(ἢ) ᾿Αντιστροφή, ἀνατροπή, “7 ᾿.; 
ἀναποδογύρισμα, : 

᾿Απὸ στήθους, ἀπὸ ἔ ὯΙ ΟἸΣ 

μνήμης, : "ὦ 

οὐθὶςς -ἀξ 
--αἰἰ 

πεν 
"Εντεριώνη (ἢ). 

(τὸ) Βραχιόλιον -- Ὄφις 

(λευκός), : 

(ὁ) ΓἌστατος, "1... πὰ ἜΣ 

ἀσταθής. : , «Ὁ. Δ.2.2 : 

(ἡ) ᾿Αλλαγή, μεταστροφή, ΟΣ 

ἀνατροιῆ. : δ 

[ἡ) ᾿Ανατροπὴ - .. ἢ 

καθεστῶτος. ὡλτν -οὐλῷ λ 

᾿Ηλιοστάσιον . 5ὲ ων 

[τό]. ἘΩ͂ Δ} 

(ἡ) ᾿Αναστροφῆ, μεταστρο φὴ ἣ μι 

-- Διακύμανσις, : 

Αἰ ΜΜεταπτῶσεις 4 δι τ 

τῶν πραγμάτων. δ “τ 

λεσουράνησις, --- ΝΣ Ε 

Δοχεῖον ἀκαθαρσίας, -αλλῖ 

(δ} ᾿Αντίστροφος, ἀνάποδος -ο 

ἀνταστραμμένος, ι. ἀδὸ 

ιὦ}) ᾿Ασταθής͵ ἄστατος, Ξ|-- π ἃ 

ἀκατάστατος, «ἰλῷ 

(τὸ) Τροπικὸν σημεῖον ἢ δι, 5.2 
προπὴ (ἀστρον.), «ἀῶ 

(ἡ) Θερινὴ τροπή, “ς ΝΝ 5.3 

(ἀστρον.). ," 
(ἡ) Χειμερινὴ τροπὴ ως ως} 

(ἄστρον). 3.2 «ταις 
ΕΝ 

(ἡ) Καταστροφή, ὄλεθρος. ι:-- Ὁ 



ἐ --ΤΥΑΛ.-- εὖ 

(ἡ) Κίνησις
, παρα χῆ, κλό- 

ἰ πὸ δὴ τὰ 

νισμός. 

᾿Ἐμειώθη, ὡλιγόσταυ: δ᾽ τος “ὉΣ 

σε, ἠλαττώθη. 
ΑΓ ει 

-" 

'"Ἐμείωσα, ὠλιγόν " πἶ, “πὸ ΑἿΣ 

στευσε. ω: μι ἐς 

δι...» ὥ,». 

μὰ 5} μ᾿ 'Επτώγχευσβ, 

(ἡ) Κορυφὴ --Οα τὰ) Κα- 

νάτιον {κσυλὲς), 

“ ὦ ἐν 

͵ἐμμο Γ ξ. ΜΕΝ 

Πληθυντικὸς 
Τα 1 δ. 

(ἀπὸ τοῦ 3-10). ΠΕΡῚ} ω 

(ἡ) ᾿Ολιγόστευσις, σπάνις, στα: τι 

νιότης, γλισχρότης. 

κελλίον {τό}. ἀ: 

Ὄλίγος ὡρἶν ὁ ββ θῆθις Με 
ΡΝ μῳ 

5 Δαὶ μὡἷἧ 

σπάνιος (ὁ). 5» δ ΜπῸ 

"Αγενὴς (ὁ), 

'Ολιγάριθμος (ὁ). 

Μετ' ὀλίγον. 

(τὸ) ᾿Ολίγον -- Σ"πανίως. - 

(ὁ) ᾿Ολιγῶτερος, ὑποδεέστερος, ὦ (αἰ 

κατώτερος. 
.Ν παν 

λα. 9] 
- Ἶ “ἢ 

ἰ 2 2.} 

Ὄλϑ ἐκ 
. 

βοΡ 

λίγον κατ᾽ ἀλίγον. 

(ὁ) Πτωχός, ἄπορος. 

Μειονό της (ἡ). 

᾿Ανεξαρτησία (ἢ). 

(ἡ) ΜΜείωσις, ἐλάτ- 
τῶσις. 

᾿Ανδξάρτητος (ὁ). 

᾿Ἔκλάδευσθε, 
περιέκοψε. 

ἐν ἐστίσφόροι τ δ δ λδις εἰ, 

ἡ ποῦριον (τό. 8.3) ξ5. 
ξ 1. 12 

εἰτὸς στόματου, ξ2 8. 16 
εἰς δ πΞ 
εις δα 

ξ:..αι 

Λατομεῖον (τό), 

Σιενδόνῃ (ἢ). 

᾿Εκριζωμένος (ὁ), 

(τὸ) Σγούρωμα ἱμαλλιοῦ). 4...κ. Δ. 

"Απεφλοΐύδισα, ἀκ ος ΚΣ 

(ἐξεφλούδισ). ὅσον, 
. δ μἷ Πα Τ᾿ 

Περιέταμε, «αὐ ὦ ἜΒΓΟΙ 

᾿Εκαλαφάτισξ ἾΣ, ς τὴ 

πλοῖον). - 
Ὡς αι "» 

(ὁ) Φλοιός, (φλοῦδα). 08} ΡΒ. 

(ἢ} ᾿Ακοοβυσ
τία, 

“-.Ὸ Κ. .--- Ἀν, 

πόσθη. 
ἜΡΕΝ ξ 1.5 

Καλαφάτισμα [τὦ)}. ἀὐϑ 

(ὁ) Μὴ περιτετμημένος--᾿-ἢ . - -αὐϑὶ 

᾿Ανησύχησα, διεταρά: -τδτςς - 12 

χθη, ἠνωχλήθη, ὅκα 5. 

᾿Ανπησύχησε, διετά- -αὐοὖς τὖΣ 

ραξε, ἠνώχλησε. ὅλαι 2.15 

"᾿Ανηασυχία, ἐνόχλησιᾳ, 

διατάραξις. 

᾿Ανήσυχος, ἠνωχλημένος, ἦς γ΄ ς 

τεταραγμένος. 2.25 

(ὁ) ᾿Ενοχλητικός, 

απ ἅμ 

Κολοκάσιον (τό). Ομ 

"Εκίνησε, ἔσεισε, ἡ Δ. ἘΣ 

ἐκλόνισα, ι.Ὲ. -Ὁ φΔ3.. 

᾿Ἐκινήθη, ἔσαί σθη, 1.“ Ὁ ἊΣ μϑὴ 

ἐκλονίσθη. ἘΡΕΤοΙ ΒΕ 



15. ὦ ἷ, αἰαῖ, “ξ. ταν 

(ὁ) Χιτῶν, ὑποκάμισον 
ἀν 

Μααετεμψύχωσις (ἡ). μοι! 

ἐσπαργάνωσε 539 ΒΓ ΑΟὰ εἰαρῖ 
δ κι σπάργα- μὰς. ξ "ἢ 

ΝΣ σπαργά- ἰου ἐχ 

(δ) Βιβχισθήκη-- - δ ας 

(τὰ δεσμὰ ποδῶν). »ο9 "ζ στ 

“5... “- τι... ἰ.}» 

“ “" ΞΕ ΟΝ 

Σαληνιακὸς (ὁ). (9... Σ πανίως, (ὦ ι ) ικς 

(ἡ) Τρυγῶν ; Η {πτηνόν}. ΜῈ συῶν ς ᾧ ,} πα νοΝ ἐλ ἐπ 

[τὸ} Χαρτοπαίγνι" ΗΝ ἡ) Γραφὶς --- (τὸ) Ϊ , 
ον (τζόγου). δ Ὥ ἢ Τμῆμα, γραφεῖον. ὌΕ ζ. Με 

(ὁ) Συμπαίκτης, ..: Ὅ6᾽ σῷ [ Μολυβξ Β0λ ι..΄. Ἔ 
χαρτοπαίκτης, .Ν γε κϑ σλυβδοκόνϑδυλον. ῳ Ν δ 

ἈΒΕΡΕ ων πα, "». μΆ--λὰ ΙΚονδύλιον {τό], 525 ἢ ἐ' 

, πον 1} ὼ 
Φεγγαρόλουστος (ὁ). ΜΝ κι ] (τὸ ᾿Απόκομμα, περίκομμα, ἋΞΘ 
ἜΠπηδ ΓΗ. ΠΡΌΣ ἐἰ πὰ ΟΝ 

μ“ "ὁ. “.  Κλάβϑευμα (τό). κ 
'“Εβύθισα. “ΠΑ τ». (ὁ) Κλαδβρυμένος, πρικε- Ν Ν 
Περισυνέ- ᾷ “5 ΕΥ δ Ὁ Ὅ ΕἼ “- κομμένος, 

λεξε, ὩΣ ΟΣ ὁ ηεθ (ἢ) Θήκη γραφί: ἌΡ 1.1.0 (ἡ) Ππρισυλλογὴ {περιμά- Δ δ δῶν, μολυβίων. - ᾿α ΗΝ ." 

ζεμα), } (δ)Καλύπτρα(κουκοῦλα) 98.» πλοῦ (τὸ) Σκύβαλον.- ἫΝ "ἶ ε17} Α " 8 - 
ὕφασμα. “ ξς ὁ" ᾿Ετηγάνισε Ἀ-ἃὶ ΕΠ ΌΥΥ ἐὰ ᾿ ͵.9 

(τὰ Σκεύῃ, ἔπιπλα, ωΠ} ι2 ᾿Απεστράφ 
ἀποσκευαί, πα ἐμίσησε Ἵ “; ἜΟΥ αν τ ἘΞῚ 
᾿Επήδησε, ἐκάλ- ἡ δῶν “" "Ρ δσμ Ἵ πασᾷ, λσδτ ἐϑν 8 τηγάνισμα (τό), »τρῖ8 
νέδυσέ τινα Ζκῷ} ἢ τὼ . ϑη- 
χιτῶνα. ὩΝ ἐι»5-.--5. | κἌλκαλι (τό). ΜΙ τὸ 
Μετεμψυχώθη - ις Ἐ-- ᾿Αλκαλικὸς (ὁ). Σ 

Τηγάνι (τό). δέ. ε ὕλλνς ΨΗ 

υἱο, τς 

(εὐ) 9 
Τηγανιστὸς (ὁ, 

Κορυφὴ (ἡ), 

Σῖτος (Ὁ), 

(ὁ) Κάκκος σίτοι; --- Κόκκος 
ἱμονὰς βάρους ὃ,08 γρμ.). 

᾿Εχαρτοπαίκτησε, μοῦ ̓̓  κάπαν ἰ μ 

. ἃ γ᾿ ἢ 

᾿Εσεληνοφωτίσθη(νύδ). κλ--ὦ ὦ ».««5] 
ἃ“ ΚΒ “πω 

Σελήνη (ἡ). 

δ πὰ 

-- ὅν 

Αἱ. 5 



ὡς πὐλν-- δὲ 

Εὐλάβεια, εὐσέβεια, Θεο- ον 
σέβεια, «4.3 

(τὸ Κανδιοσάκχαρον, Ὁ": γλϑ ως, 

{κάντιο). δῳ.-Ἀ. ξ. Δ 

[ἠ) "Ακτηοὶς ὥπλοι"]. ὦ »ῷ, 8.2. 

μος ͵α φα 

᾿Εθήρξυτε, 
ἐκυνήγησς, (αἱ 35}» να λολ

ι ἑ ΠΡ 

κανδήλα [ἦ], 

(ἡ) Θήρα, κυνήγιον. ΠΡΉΚῚ ̓ " τ μα τ Σ 

ΔΑ α, δή ἄμα, " βμη τ . ἢ ῪΡ ἧἥραμ τοῦ ο 

᾿Απηλπίσθη, ἀπεθαρ-} 7 ες μδις 
ρύνθῃ, ἀπεανοητεύθη 

᾿Απήλπισε, ἀπεθάρ- Ἰπ} Ϊ εἰς 
ρβῦνε, ἀπεγοήταυσε. υἿὰ ̓ 

᾿Απελπισία, ἀποθάρ- 70 " “πὸ 
ρυνσις, ἀπόγνωσις, »ρ 2 ̓  

Ἄπελπις (ὁ. ὁ Ὁ 9,..» μΓ8, Ἰ.εἷ 
"Ὁ Ὁ ΔΑ 

᾿Απελπιστικὸς (ὁ). λ: ἃ- 

(ἢ) Γέφυρα, ὑδρο. 
φράκτης (ὁ). 

Ὃ Νιεοιλοῷ γάκτης͵ 

(τὸ} Καντάοι (100 

ᾧ κα] Βλανι 

αι ρότολα). 
(τὸ) Κενταύριον φυτὸν ., ὁ μι: 
πικρόν). Φ»». “ 

(ὁ) ᾿Αψιδωτός, θολοειδὴς “τῷ 5. 

Ἤρκέσθη, πὴ πῆον, 
ἐπείσθη. -: 8.-Ξ3}} δ 5" 

“Ἱἱκανοποίησε, ὩἾ, Ὡἢι ὖΣ 
ἔπεισε, δ᾽ δ 8 

κάλυψε [τὸ πρόδγω-Ἡ 2.5 « Ξ σὰ 
πον), ἔθεσε μάσκα). ὩΣ ἢ) Φ 3 

᾿Εφόρεσε προσωπίδα, Ξ3-., 5“-ὦῷὦ 
καλύπτραν. 

«εὖ ΠΡ 

»»"᾿ῶ ξ δυο "3 

ΙΚΚατέστειλα, ἐδά- “Ὁ 
μασα, ὑπέταξε. 8ι-2} ὁ 
᾿Ημπόδισε, ἐκώ- - Η » 

ΔΌΤΕ, ιΞ δ᾽ Ε᾽ ζ᾽ " 

Κατεστάλη, ὥτπιστας- -", -» 

γη, ἐδαμάσθη. ὥστ {5.2} 

πνιέξις, 

(ὁγκάλυξ (καρ »» Ἐς 
ποῦ, ἄνθους), 

(ἡ) Καταστολῇ, κατά- εἰ} α 

(ἡ) Χοάνη, χωνίον, 

(ὁ) Καταστέλλων, 
δαμάξων, 

ιυροδηυχεῖον {τό}. πῃ Σἰς Ἔγη 

᾿Εψαίρι ιᾶσε {π| 6: 

Ψεῖρα (ἡ). - “ξ ΝΣ 
ἡ. ΚΜ -ο 

Ψειριάρης κὁ}. φππἌ2 
ὁ». -ῷ 

Ἐ σάρωσε, ἐσκούπισα. ἜΡ ρ"Ξ 

,- ποι ὅν 
Σκουπίδια (τά). ἰώ “Ξ 

ΜΙ λον, (6) “Λξιος, . ΝΕ Ν 
ἱκανός, «12 οἷ» κι ΠΑ... (Ἐ͵λ- 

5 ᾿ “Ὡ 

γἢ κάμαρα ον ᾿ σα ̓ξ 

ἐκατακνκανο,. μὰ εἶσ 
(ὁ) Κάλυξ (ἄνθο

υ), οἱ ξ
 το 

(ἡ) Κάνναβις (φυτόν). τ 

μὸ κορυναλὸς . ἰῷ, εν »» οὖς 

ΠΝ ἡ. 
μα οἷν “ὦ 

φὴς, ἐροῖς 

(ἡ) Βόμβα, ὀβίς. 
[τὸ [Κουνουπίδι 
(λαχανικόν), 

Ηὀὐλαβήθηι, 
ηὐσέβησε, 



“ 

(τό) κτῆμα, ἀπό: ἔα Σ᾽ 
κτημᾷ, .“.' ςι π- 

(ἡ} Διῶρυξ -- 
ι.3., τὴ μδνς ἈΜΕ 

15. 8! 

ἡρζϑνΘ, ΣτῚ 

᾿Ακόντιον, δόρυ, 

Οὐρητήρ (ὁ). 

(ἡ) ἔτεος (ρὶς 
κιλιπ. 

(ὁ} Κτήτωρ, ἰδιοκτήτη - .(ἥ1Ὁ5.7 
κόριοςσ. ὧδ 5 ἀὰ 

δ ἢ 

Ἐεκτημένον, (τό), ι5-ὸς--δα 

αθυπέταξα, ἐβίασε “ας, σας 

-- ᾿Ενίκησα, “-ἘπῈ τ. 9 
ῸΝ 

(ἡ) αθυπόταξις, βία-Νίκη, περ 

Βιαίως, ἀναγκαστικῶς, Ἷ "ὃ 

{6} ᾿Αναγκαστικός͵ ὄποχρσ ῳ᾿ὦ ““ 

ωτικός, ι.5.,».. 

(ἡ) ᾿Ανωτέρα βία, Ἂς κ»1.9 ᾧμλα 

Ὁ Παντοδύναμος (Θεός). ὗν 

(ὦ τ Ἡττημένος, ὑποτεταγ.- “ ΒΡ 

Ὑπεχώρησε, “λη ῳπ} νρσ 

(στρατό), τ τ. 

ἀρ ΌΤΙ 
Οἰκονόμος (ὁ) ἀζἱμῇ 'ξ ὌΡΨΌΝ, 

Ἔκάγχασα, ΕΡΥΝΝ ι4..3 
-Ὀ{, δ καὶ 

Καγχασμὸς (ὁ), 

(ὁ) ΚΚαφὲς (ἀφέψημα), καφὲς .- δγὰ 
ἐκαρπός), μα), καῷ ὃ μρ-ϑ 

ζαφανεῖον (τό. ΡΣ 7 - γ-λξ 

Ἔσκαψε (στρογ- ἘΦ Ξ ΕΣ 
γόλως). - ΚΑ ῳ »Ρ 

ΝΑ . 
Λειχήν (ὁ). «Ὁ ἐὺ ἃ 

“Ὅπλον (τό). εἰ ξ " κ 

ΠΝ ΤῊΣ διολρόρασους αῖον 9 
ΠΝ καλοτπρς, τροσον δες αι δι 
ἀλρλορκανς, φρόγωῖῷ 
Πειθώ. (ἡ) εἰ} 

Πειστικότης (ὖ). δ) 

Πειστικὸς (ὦ), 

Πρσσω πιδοφόρος, κακαλυμ- β πο 
μένος ἰτὸ πρόσωπον). 'ω 

πα ᾿ 

Πεπεισμένος (ὁ). ὅΞ:-.. ᾿ 
κν μ Ὁ ΑΟΥΝ 

᾿Ακανθόχειρος (ὁ). ὦ “ξ ων Ὁ 
τ" » 

᾿Ετάγνισε (ἐτἀγγιασε) κ : 

Παοηκαλούθησε᾽ εἰδήσεις) ὃ . « 
--Ἔφϑθασεν {κσρυῷ. ὄρους) 

ὁ) Δοῦλ τ τ ΤΟ ἢν 
ἘΝ Ν (Δ ὁ. ξ 

 }. 
{τὸ} Κοττέτοι {πουλαγιές)}. οἱ 

[ἡ) Κορυφψὴ πα ὖἷἋὦἮ ᾿ ἢ ἢν (δρους). ἰδ. ͵ὠ-5. ξ. ἀν. ἃ 

Φιάλη (ἢ). Ὁἶδις πω 
᾿Απέκτησε. 28} τς ἨΡ μὸν 

᾿᾿Απέκτησε, ΘΟ γον, ἐ 5 

ΩΝ ἔσκαψαε διῶ" ΚΑῚ ̓ ὧξ 

βοῦν λδορῆπσε, ραν τ 
(δ Ατόκτησις, ἰ5}.»5..}5 



Ρ̓ -ὔὸυς- ὡ 

(Ὁ) Τοξότης --- ΚΑπ᾿ τῷ ξ γε 

τὴρ (καβάσης), 

Ταξοῦήκ ὦν. Νὰ .;".2 ἰὰς. Ζ υ» γτῶο 

Κατεδάφισε, ΝΡ, οὐδε ω» ᾿ 

και σθη᾽ καταν οἷ Ι, υ» “κα 

᾿Ανταλλαγὴ (ἢ. 1 αἰδν᾽, 2᾽ 23 
(τὸ) Κοπάδι προ’ »ρΕ[ἔ ιξ Ἵ 
βάτων). 

(δ) Κόφινος {κοφίνι). ἂν ,χ3 

Ἑκακάρισε. ι "κ΄ ᾧ “ἢ ΓΕ 

(ὁ) Φαλακροκόραξ ΝΞ 

(πτηνόν) 8.3.9 
(ὁ) Κοχλίας, κογ' . πρ δε “- 

χύλιον (τό). ὭΣ μὰ, 59 

Προσῆψέ τινι 
λόγον. ἐμ ει " 

᾿Εσκευώρησε, αν κα ἀπ 

ἐρραδιούῤγησε, δ ρογ δ, 

(ἀ) Λόγος, ΣΝ ῥητόν 

(τὸ) “Ἄρθρον (ἐφημερίδος -11... - δ αρῦβον (ἐς ἡ θῶ 
᾿Εργολάβος (ὁ). ὦ λλν 

(ἡ) ᾿"Εαγολαβία --- ΞΣΞωζήτη- ᾿-1΄ 1. 
σις (ἦ]. ὃν (νι 

Λεχθὲν (τό). ἘΕΡΤΊ 

(ὁ) Πλάγιος λόγος. ὦ » ΑΙ εἰ δή 
τὥρθωσε, διῶρ. “ ῷ σα - 
θωση- Ἐξαωρ ας σι φ.»" ( Ρ. , 

Ἢ ἢ ἐκί “δα 

σαν ἀνωγῆν,. οἱ ἐξ Κι .-Ε «ἡ εὐ 

- οὐ 

ρα οε΄. 

Κατώκησε, διέμεινε. 

᾿ρθώθῃ, διωρθώθῃ 
ἰἰπι θ 0}. 

2 τῷ διθὶς. οἱ ἢ ει δ. 

Συνετηρήθη. ἐσιτίσθη, 
(ἢ) Τροφή, τρόφι- ς᾽ "εἴ ᾿ς 
μα (τὰ). ᾿ἱ ," “τ 59 

"2 
[ὁ}) Θρεπτικὸς --- Ξιτιστῆς. 

᾽ἜΕσάπτωσε, ἐσκού «- γ- 
πισε (οἰκίαν). εὖ τς 92 ι τ ̓ 

Ὡδήγησε. 5.9 5. κὉ2 οσδ) 5 ῥ» 

ὙὙπήκουσε, ὁποτάνη, υἷὰ 1" ἐδ} 

᾿ὩΩὯδηγήθη. 0 9}} 2} 
ἘΝ - 5. ᾧ δόσημία τκανςς τα Ὁ 

(ἡ) Τιμωρία, ἐπϑίκησιρ, ΕΨ.Ὶ 

Καπίστρι (τό). 5. γ.1λΑ 9 "ὦ 

Μιααοστροπὺς (ὁ}. “" “ 

: ΞΕ 
(ὦ Ἐδάγωγος, ὁπακοΐίμον “Ῥ 

(ὁ) “ὑποταγή, ὑπακοή. »ὡ Σὲ 

(δ Τυφλὴ ὑποταγή, ὠΓ5.2} 
"Εκοίλανε, ἔσκα: Φ τ. ᾷ πὰ - 

ψε(στρογγύλωςφ) 7) 3 - δε)» 

(ὁ) ᾿Εσκαμμένος (στρογγό. - τῇ 
λως), κοῖλος. 

Σκαλιστήρι, {τό}. : ΡΟ - 

᾿Εκυρτώθη, ἐ 

καμπούριασα. ΝΣ. ΕΣ ε ω»5 

ὄ ᾿ ΜΝ 

ὍΝ ι ἫΝ ΠΕΣ αἱ δὲ. ἴα Ὁ» 

τὸ ᾿Ασλτικῶν - ..μ 

κ) "λοὺ .π ΝΙΝ ω»"..-- 

(ἡ) ᾿Αψὶς θριάμβου .“ἄῃ 5 53 
ἢ γίκης. ΕΨΊΌΝ 

ΩΡ ὰ κὰ 

(τὸ) Οὐράνιον Τόξον το" Ἂν»... 



."» 

(ὁ) Τόπος, θέσις, 

(ἡ) Θέσις (κοινωνική), ἀξίωμα Ἣν 
-- Παρανομαστής (άριθμ), [ 

- αὶ 

(ὁ) ᾿Αντίπαλος, ἐνάντιος, ΠΡ 

“1. ἃ 
᾿Αντίστασις (ἡ). Δα α, 

" - 

Ἐκτιμητής (ὁ). ῷ."» 
Τὰ χρειώδη τῆς ἽἼΘς1ὦ 5} 
ζωῆς, δἰ. ͵ ἘΠΕ 

- ἢ 
(ὁ} Κάτοικος--- -’λιαρκής, ΩΝ 

(ὁ) Εὐθύς, ὀρθός, τίμιος --- -π 2 
τὸ ᾿Απηυθυπμένον ἔντερον 
᾿Εδυνάμωσε, ἐκραται- ς ΚΣ ἐπα 
ὥθῃ, ἰσχυροποιήθη. τς. 

᾿Ἐκενώθη (οἰκία, τόπος). «9.» τ, ὡ»} 

«Ὁ ἀρ τς »9 
"Ἢ - ᾿ 

Κατῶώρθωσέ τι, 

᾿Ετόνωσε, ἐδυνάμωσα, 
ἐκραταΐωσε, ἐνίσχυσε 5... " 5.28 

σα ἐμοῦ 
᾿Ἔδυνάμωσε, ἐνισχύθη ὦ “-- 
ἐνεθαρρύνθη, ἐτονώθη κὉ απ ιὖ “εἶ 

ἘΣ εἰ 65 

«25.2.1. 

᾿Αντεματρήθη. 

(ἡ) ΓἜρημος, ἐρημιά. 

(ἡ) Πεῖνα, λιμοκτονία, 

(ἢ) Δύναμις, ρώ- ,- 
μη, ἰσχὺς ---Βία. ΤΕΣΧΟΝ κῶς “ξ.“" 

(ἡ) Κεντρομόλος ᾿-- τῇ ὃ 
δύναμις. δ». ἢ Φ 

[ἡ) Καντρόφυξ -ω 
δῶν σμις, μ ἜΝ τε, ὥ 

1 δύναμις τῆς 868- -" ΒΝ 
ΤΩΝ ες τῆς ὃ οἱ ἔν} ὃ μα 

τ “,}.ἡ 2ς 
(ἡ) Κινητήριος δύναμις, δ»: ὅ μ5 

(τὸ) ᾿Ηθικὸν (στρατοῦ - τ τ - 
λ.8π.}. Ὁ» ρτὶὸ . ᾿ῳ 

(ὁ) Απός, ἔθνος, ! Ἷ. δου 
πλῆθος -- Σύγγε- (2 ς Ρ. 
νεῖς (ο}), 

(ὁ) ᾿Εθνικός, ἐθνικιστής, . 5 -- 
ἐθνικόφρων, (᾿,»} 

(ὁ) ᾿Εθνικισμὸς, ἐθνικότης (ἡ). ἀς υἷε 

(ἡ) ᾿Αφύπνισις, ἔγερσις, “πος 
ἀνέψερσις. “-ὰ ».5 

(ἡ) Εὐθύνης, ὀρθότης -- [τὸ } ΔΙ- “ 
καϊον, ὀρθόν-- Παράστημα τὸ, ᾧ 

(ὁ) "Υποστησικεής, προστάτης γ᾽ 
(οἰκογενείας) ---ἰ τήριγμα. οἱ κα 

(ὁ) Εὐθύς, ὀρθός, ΝΞ 
δίκαιος, οἰ Φ [5 

(ὁ) Εὐθύς, τίμιος --- Κηδεμῶὼν, 5- 
ἐπίτροπος -- Πολύτιμος. ᾿ 

(ἢ) ᾿Αξία, τιμή, ον τοὺς 
ἐκτίμητις. Γ. ξ Ἰονν᾿ 

(ἡ) ᾿Ονομαστικὴ ἀξία -- τ -“- 

(άριθμ.) ἀρ το 

δι. “Ἔγερσις [(ἡ}. ΛῈΣ 

(ἡ) Κηδεμονία, ἐπιτροπεία ΜΝ 
- ᾿Ανάστασις (ἡ). ΠΝ 

Ἢ ᾿Αγία ᾿Ανάστασις, πῇ πὰ} 
τὸ Πάσχα, ἀλ] νο 

Ἢ Ἡμέρὰ τῆς ᾿Αναστά 
σεως (τῶν νεκρῶν), λεὼ ΓᾺ 

(6) Αἰώνιος (Θεός), ἜΦΡΥ ΟΜ 

“Ἰδιαμονησσος μος ΣῊ] 
(ἢ) Ἐὐθότης, ὀρθότης, 6  χος- Ἵ 

άρφωσις ἸΕκοιμεῖρος Κλ πὶ} με 

Α1.2.}} Ζ μ᾿ 

λόγισις. 

(τὸ ἩΙμερόλώνιον 

ὍΔ} κυ 

(καλαντάρι,). 

Γεωγραφία (ἢ). 



ωδ τανε ς- « 

᾿Ἀπάστασις (ἡ). “-- 4 ΜῈ ἐδ δυνατός, ἰσχυρός, ἢ ΜΗ; ἊΨ Ξ 

Καὶ οὕτω καθ᾽ ἑξῆς. ἀρ δ 4. 1 (ἦ) Ἐρήμωσις--- Ἐλάττωμα ΠῚ 

Ἐμέτρησε, κατεμέτρη" οὐχ 6] ΟΣ Ἐνδίναρν το Ήμα το ᾿" “ 

σε --- ᾿Ἐμιμήθη, 'ω τόνωσις, ἐνθάρρυνσις, Ὁ ᾧ »Ὁ 

μὰ ΚΡ Ὦ Κανῶν. ἴτω οἷ, τοτὲ (6) Τονωτικός, δυναμωτικός "ὦ 

Συλλογισμὸς (ὁ). ΠΡ οἱ 1 χαρτόνι (τό). ᾿ ΕΝ δ, 

(ὁ) Κανονικός, ὁμαλός, Ὁ: ᾷ Ἐπροξένησεν εἴν αν τς 

Ρεκὰρ (τό), οἰ ἜΣ Ἔμετος (6). αὐ, γε 

ε , ΝΟΥ 
(δ Ὑπολογισμός, ἄναλο. χπ εἶα, (Ὁ) Ἕμῶν σοχνᾶι Ὁ,3 

ΕΜ ΨΎΝ λας τῷ οἱ» "Εμδτικὸς (ὁ), ἐωττν 

"τ Δ ΕῚ “πο Προώρισέ τινὰ . ς΄ ς 

{Θεός}. . ωϑ..-αὶ ὃς 5... 

᾿Ἐθραύσθῃ, ἐθρυμ- - ὦ 

ματίσθη -- ΟΉἨΉρβι- ὼ - .Ξ--ὦ 

πώθη, κατεδαφίσθῃ. 
« δ. 

{τὸ) Κέλυφος (ἀὧσθ), ωϑ-..5 

(ὁ) “Ὅμοιος, παρό" ἂν ὅς σκῳ 

μόιος, ἴσος, ωοῷ ωϑ-"-" 

“πὸ 3. μ᾿ ΠΕπ 

᾿Ανταλλαγὴ (ἡ, τὐίλε» 
. 2- ,., δ. “ον 

Καύσων (ὁ), » 5, »ἱἱ . ξ Ὁ... 

(8) ΚΚαυστικός, καυτε' ΠῚ “" ὩΝ 

ράς, μη 

᾿Ανίχνευσε, - .5-΄ -Π. Ὁ  οὐσι 

κολούθησε ἴχνη το τὸ! -Ας.3 
»“" ἃ.» 

(ὁ) Σφένδϑαμνος (δένδρον), ἸΘΈΡΝΕ 

“2 ἐν... 

ἡ Ὁ, ἃ Δ} 

1" 

᾿Ἡκόρωσα (συμβόν 
λάαϊον κι. π.} 

(ὁ) Μετ ἀμεσημβρινὸς 
ὄπνος, 

Μεσημβρία (ἢ). 

ὩΣ πὰ Ξ -᾿ 

᾿Επυώθῃ (πληγὴ) ζ-ὴῦ στ "τ 9 

» Ὡ 

Πύον {τό} 5: 

᾿Εδέσμβιεσε ---ὩΠΠΕριῶρισε. 
"Ἐνέγραιε, καταχώρισε. 

(Τὸ) δεσμόν, ἄλυσις- 
Οὖὗλον (τὸ]---ρος (ὁ) »»- ξ ἐν 

(ἡ) ᾿Απόστασις, ποσὸν (τό}. αν 

Ἔν τῇ ζωῇ, ζῶν (Ὁ) 2.2. ΚΝ ἐξ 

Ὁ ΠΕΣ ΔΕ 

(ἡ) Δέσμευσις- -Περιορισμὸς τ 

α΄ τα 

Καπίστρι {τό}. 

--- ι᾿:Εγγραφή, καταγραφῇ. ον 

(ὁ) Δέσμιος -- Περιωρισμένος ἦν 

- ᾿Εγγεγραμμένος͵ ἤναι 

'"Επίσσωσπ, ἐκατράμωσε, κα; ΠΕ 

» Υ Ἐς 

Πίσσα (ἡ). δ δ 

Καράτιον (τό}. Δρὶ »5. 

(τὸὺ Καραβάνιον --- ζυρη: ΡΟ .., 

ναϊικὴ [ἢ}.- 



ΕἾ --ὐν... τα 

, οἰ ΚΊΕ 1 (ὦ Παῦσις, ἀπόλυσις --- “τς Τὰ ὄντα, ΦΜ, ᾿Ακόρωσις. 1.}}} 

Ὑπέστη, ὑπέφε- »΄»ν πω « 
ρξ, ἔπαθε. ( «Π) αἱ Ἐς ; ΓΑ Παραίτησις (ἡ). αϊα.-..} 

(ὁ) Ὑποστάς, ὑποφέρων, " (ὁ) Σιδησουργὸς -'''ὸ. Ὁ δ δ σς 
ὑφιστάμενος. Τεχνίτης ῳ μ.-5 "Κ΄. 1... 

᾿ - .1-"- “ὄ τι 

᾿Επεισμάτωσε. (.υ5) " “ἢ ιν» (ὁ) Σκλάβος, δηῦλος. οἱ ΖΦ ῳ-9 

(ὁ) Προύχων, " 
μεγιστάν. τ "Ὦ ΓΙ 

Ἐφιάλτης (δ) (ς Ὁ}. Ζ ἘΠῚ 
᾿Ανέβαλε, (...1) ΠΗ ̓ ψε 
ἐπεβράδϑυνε. 

(ὁ) Πρηνής--- Θαμβός. (5) ΜῚ 

δ} Ε 

᾿Αλληλογρά: . ἢ 
φησε, εἶχεν (..5} ΒΕ. "Ἢ τον Ἢ 

ἀλληλογραφίαν, 

(ὁ) Γραφεύς, - τ ἦς 
γραμματεὺς, ΕΞ οἰ 5. - - 
συγγραφεύς. 

Λαγιστής (ὁ). τὐϑίω» - 5 

Σιυμβολαιογρά- ἀξ" Ὁ} ΝΕ Ν Κ 

Φιλόξενος (ὁ). 

φος (ὁ}. 
᾿Απέκρυψ - -ὖος 
(μυστικόν). ( Ω) ὮΝ ̓ ᾿ 5 

[ὁ) ᾿Εχέμυθου --- πὸ σ 
Γραμματεός, μ} .Ἃ 

Ὑπερεθεμάτισε, ("“ ) 7 δ ΐ ΒΕ 

᾿Αστράγας- ΄ 
λος ΠΝ (ΘΝ ͵α »Ε 
(ὁ) Σύμβουλος--- ᾿ -πὶ 
Ὑπασπιοτής. ΠΡ -. Ὁ 

(οὐ ιν ς ΘῈ 
ἱμεύστης (ὁ). 

Ο ) "5 ον Ἦτο ἕτοιμος νὰ 
ἰἐκόντειμε νά! 

-“ὅσ-πὰὸῷ 
[ἡ (ἡ) Σκλάβα --- Τραγουδί- 

στρια, μ- 

(ἡ) Θαλαμηπόλος, πὰ νά ν. 

οὐ -- “1(..6}} 

Σοῦ (δικό σου)-θλΊξέε. 

Ὡς καθῶς͵, ὅπως, ὦ πάν, 

"Ελυπήθη, κι" ἐπ, ας 

κατεθλίβη, οὐδ ΠΕ ν ζ
 ἘΝΕΥ 

ἐμελαγχόλησε. 

(ἡ) Λύπη, θλῖψις, -ο δι 
μελαγχολία. ᾿ ὕ, τὶ δ΄ 

(ὦ) Λυπηνέ- τς κὐν 
νος, κατιῆς τ παν --" - 

(ἡ} Λύπη, στενοχωρία, 3 

ἀμηχανία, 3)». 5΄ 

(ὁ) δύσκολος, ὍΣ ΜΝ 

ἐπίπονος, 5Ὰ φτ, ΦΊΟῸΝ. 

{τὸ} Ιζύπελ - 
, ,. : 

λον, ποτήριον τ θυ 2. κυ. 

(8) Κάλυξ (ἄνθους), ἜΝ ΜΕ 

᾿Εδειλίασε, :,.»-π- στο 

ὑπεχώρησε. δὺο ἼΕΥ 

οἷ. “Ὅπως, ὦπάν͵ σάν. 

(ὁ) "Ὧν, ὑπάρχων, 
Εὐρισκόμενος, 

Τὸ ᾿Απόλυτον "ὧν 
(Θεός). 

(5). 8 
τα ἘΠ 



δ 

τς -ι σον ς 
᾿Απέχων (ὁ). ( (ἀδ γιι χ. ς «ὁ 

ΕΓ τα ὩΣ 

“Ὅλοι ἀνεξαιρέτως. ( . Δ) ἩΡῚ Ἢ 

ἮἪνγωνίσθῃη, κατὰ, ’ ..5.. “᾿ 

πολέμησε -- (ς-5) εὸ ὃ. εςϑ 8 
᾿Αντεμετώπισε Ν 

᾿ . τς ω . 
(γον υ  . εοξ 

(6) Ἄπιστος, ἀσεβής --Σκοτεινός. 

᾿Αγνώμων (δ). ΠΡΕΡΨΟ ἢ ΚΙ. 

Συνεμάχησ, συ’ (..8} ὁ αἱ ΠΕ 

νεβλήθη. 

ὁ) ᾿Εγγυητὴς - Ἐπί- 1.7 Υ;; 
ὦ τον ας κῶν, " ᾿ ς. με 

Καμφορὰ (ἡ) (υ5γ)γυ}Ε 
"Αντήμειψα : : κα}, ἃ 
ἤμδιψε. ( 4) ἰε δι εδδ 

(ὁὺ, ᾿Επαρκής, ἄρκετός. ωδ 

"Εμέτρησε {δ δημήη- -" 
τριακὰ κ,λ.π.Ρἢ}).- (.:) ἐπ εδ 

(ὁ) Κουρασμένος, ἐξην- : : 

τλημένος, ἀποκαμωμένος. ΕῚ δ᾽ 

(ὁ) Σκυθρωπός, κατη: (ε)8Ξ 

φής, βάναυσος, 

Συνωμίλησε, (() ἐδ ΔΕ 

Συνεκοιμήθη. ( 5 )9 δ. δϑ 

μὸ τέλειος, . (05) ὅς μῈ 
ράαιος, ὁλόκληρος. ᾿ 

(5) οἵ 
Ἦτο -- Ὑπῆρχε. (Ὁ Καὶ 7 ὁ ῥα ἐξ 

κεκρυμμένος (ὁ} 

Εἴχε, κατεῖχε. .} ΌΚ 

Ὑ πέκιημε, . ἀπ ΝΝ οὶ 

“ταπεινάθη, (05 )0 δ Ξ. . ὧδ εξ 

(ὁ}) Φωλιασμένος. κι. ὯΝ υἱὐξ 

-,ὗγι".-. ΕἾΝ 

'Ερραδισύρψγησε (5) ΔΚ αὐ ΗΝ 
-- Ἐπεισμάτωσε 

Συνωμότησε, ἔπαβουλπύθη. ΖΚ 38 

Δυστυχία (ἦ}, ( ἘΠῚ ) , Κ΄ 

μα συμφορὰ 0.5 χ᾽ δος ΤΡ .Ε 
(δ υξοκῆροδ, (5.47) γ,,5.» Κ΄ 

ἐγόμανου νος (55) 55 
"Ενοικίασε (ἔδοτ(ςς 4) ι Εν Κ᾽ 

σεν ἐπ᾿ ἐνοικίῳ), 
Κατέστηξε ς΄ - 
ζωηρός, “πη )υ ὌΝΟΥ 

(ὁ) Κερδίζων, κερ- “ 
δισμένος., “ἱ (.-.5}) ἘΝΑῚ 

(ἡ) Στάσιμος (ἀγορά), ᾿ 
ἀδρανής. (..5) .Ἑ 

(ὁ}. Θραύων -- - ἐθρνεον (τό. (υ- }υ τ "Ὁ 
(ὁ) Λαλαγχολικὸς . ἊΣ 
--Σκυθροπός. (.-.5) τὰν τ 

“2 
'Ενδύων (ὁ) (. 5 γι. ξδ 

᾿Εχθρεύθη Μ δ ᾿ “ 

(ὑπούλως). ( - 3) εὐ δι “Ὁ “ 

(ὁ} ᾿Ἐχθρὸς ᾿Ιὕ πουλος), οὐδ 

᾿Απεκάλυψε, 
᾿ ἃ "κ, ῥ - κ΄ 

ἐφ πνέρωσε, οὐδόν «ἀὰ ὃς ὠὰ 

᾿ , ΞΕ ΠΝ (ὁ) ᾿Αποκαλύπτων, ΝΑ ζ ξ 14 
φανδρώνων. 

τὸ) Σκάνδαλον. «-ἀὐ! κ΄, ξ ἘΕΡΕῚ Ἢ 

ὁ) Συγερατῶν ἢ κα 2 , 

ταπνίγων ὀργήν κατ)... ζ. ̓  

ἡ Ἔχουσα ( ... 51 ι] ΚΕ τ 
μαστοὺς 
[νεᾶνιο). 

Ἤμειψε, ἀν: οἴ. .Ὺ ὅν 
τήμδιψε. -- " ( 5) ἐδ Ὁ .ὩΚ 
᾿Εξίσωσε, [σορράπησεα. 



“Ξ 

[τὸ}] μέσον τοῦ Οὐρανοῦ ΝΕ ἰμασουράνησιο). " 

(6) Πόνος, ταλαιπωρίας (ἡ). ΠΑΡ 

(ἡ) Πάθησπις ἥπατος, " φ 
ἠπατῖτις, πὰρ 

Νἦ 

(τὸ) Κίτρον καρπός, δένδρον} ΠΌΝΟΥ 

᾿Ἐμεγάλωσε, ἡλικιώθη, στο ΚΞ 

ἜἜΦερε βαρέως. ' ὩῪ ὧι ΠΡΕΥ 

Ἐμεγέθυνε, ἐμσγάλυνε, “- “αι ΡῈ 
ηὔξησε, ἐμεγάλοποίησε, 
᾿Εμεγάλωνε, ἐμεγὰ- ι τ ἐ δὲ Ι λοποίησε, ἐξόψωσε, 

᾿Ἐμεγάλωσε, ηὐξήθη, 
ἐμεγεθώνθῃ. 

Ὑπερηφανδύθη, τ“ 
ἡλαξονθύθῃ. 

(τὸ) Πλεῖστον ἢ κύριον μέρος “ἢ 5} 
(πράγμ.)---Τιμή, δόξα, μαγα- 

᾿Ἐθεώρησε “ν 

μέγα, τ σπουδαῖον. 

(ἢ) “ὙὙ περηφάνεια, 
ἔπαρσις, ἀλαζο- "-"» τ 
νεΐα, μβγάλεῖον {τό]. 

λεῖον. " 

Μιέγεθος (τό, τ 

Γ -. παὦῇὶ ἤ»-» (τἀ) Γηρατεῖα,, - | τ, ΓΕ 
γῆρας [τό]. ἷν 

[ἢ] Κάππαρις σι ““ς 
ἰφυτὸν". δ} υ΄. Ζ ΓΕΥ 

[ἡ} Πρότασις μείζων (εἰς 
τὴν λογικήν). 

ἰ(ὀιῥλέγας, ΠΕ- 
γάλος---Ἡλι- 
κιωμένος, 

“1 Ἐν, 

εἶ ᾿ Α ἡ. ζΖ .«Α 

(τὸ) Μέγα ἁμάρτημα, 
ἔγκλημα. δὶς ἘΠΕῚ 

ΤΡ ΎΘΟΝ λλ εἷς τυ τσ 
(ὁ). Μεγαλύτερος, πρεσβύτερος. 

ιϑ ̓  »-.5 ᾿ 

-γὰν.-. ἘΡΉ ΚΕ 

᾿Εβαήθησα, ΜΉ 
τ άδέσια Β, (..25) -᾿ ὅν μὰ 

ἢ] Ἔστι - κα “ἢ .ν 

ἀκ (ϑ)ωθέθος ὁ» Ε 
διὸ ψ 

Ἰανουάριος (ὁ). βϑ! »Κ 

ἀν (δ Δ . εμε 
(δ περεὺς 5 οι δ. ποτ 
ρριας δ δ (εὐ )ε δ εν 

(..5) " 
(τὸ] Καυτήριον (φάρμακον) "Κ΄ ΞΕ 

Λεκέμβριος (ὁ). 

Καυστικὰς (ὁ]. 

᾿Ανταπέδωσε ,»ςι, 

(τὰ ἴσα). ( .μ) ῳ ὅυ “πὶ ξ 

᾿Ανέτρεψε (ἐκοὺ- δ ποκα Ὁ 
τρουβάλισοεὶ). -ας ̓ ΜΕΥ 

᾿Αφωσιώθη εἴς «κι, ΤΟ ὦ “ΤΊ 

τι, ἐπεδόθη. ἐξ ΚΟ} . 5} 

᾿Ανετράπη, ἔπεσα κοι" Ὰ 

πρηνής. ἌΝ " 

{τὸ} Κουβάρι (νήῆ: Ν -Φ 
ματος). ες εἶ 

αρσύλι “- τ Ἡ -- τ - 

τ λυεις τα 
» 2 Ρ 

ΓΙρηνὴς (ὁ). ει Κ 

᾿Ανέτρεψε, ἐξηυτέλισε, πεν ΜΕΥ 
--Κατέπνιξε (πόνον, 
ὀργὴν κιλιπ.), 

“Ὁ »- 
πε 

(ἡ) Ὑποταγή, ταπείνωσις, 

ΞΕ Σιονγεκράπησε, ἀνεχαί- 
τισεα, κατέστειλα, 

᾿Εμεσουράνη- τ σε (ἄστρον). ΩΝ ΡΝ 

(τὸ Ἧ παρ 
(σικότι). τς ς ΕΝ ΠΕΥ͂ 



ΒΕ Ἢ 

κα ἔνα ̓ Ξισιΐα | 4 . ξ) μά δα, 

(τὸ [Πππεστήριον, μάγγανον, 

Πεπιβσμένος, συμπεπουκνῶ 'φτ 

ΜΝΉΜΗΝ, ὴ Ψ οὖν 

(ὁ] Ταταριχευμένος 
᾽ 

καρπὸς κλπ.) οὐδ δ δε 

μένος. 

[ὁ] κριός -- ἘΝ ἐπ 
᾿Αρχηγός, »υὐἱ, “ α ΠΠΕῚ 
ἡγέτης. 
᾿Ανέτρεψε (ἔκου- «: ἐὰν “ «: “ 

τρουβοὐλιασε), 

᾿Αλυσόδεσε ἐδέ' - 

σμευσε (διὰ ὌΝ ᾿ μΞ 

δεσμῶν). 

(τὰἀ] Δεσμά, ἀλύ- ᾿ κ΄, 55 

σεῖς (αἷ). 9,5. ζ, Ἐπ, 

(ὁ} ᾿Αλυσίδετος, δέὲ- Γ - ΕἼ 

σμίσα, δ δδύμιος δ δα : αν 

Προσέκοψε ἐέσκόν: ἐφ ι“(, μ᾽» 

ταιβεὶ, παρβπάτη 

ΕΘ 
σε--- Ἐξέχυσθα, 

Ἔπεσε πρηνής, 

᾿Εθάμβωσε τη δ ῖ}λ ὅγμ, “ 

({(φῶς, χρῶμα), ἘΡῚ “ ΕΥι ι.. 

ἠμβλύνθῃ. 

Δὲν ἐξεπυρσσκρότησεν 
(ὅπλον), ἠστόχησε, ΤΕΥ ̓ Ε 

Παραπάτημα {τὸ} ΠΡΕΥ 

Ἔγραψε, συνέγραψα, ὑα τς ἜΒΟΝ 

"Ὁ 5 ᾿Εκλησοθότησε. 

'Εσχημάτισε ᾿ ὄπ κ 
ἴλην, τάγμαι »»λὶ τοτός ἜΝΟΥ 

(στρατοῦ). 

Ἔνενρ ἀψη. ἘΝΕΣ τ ἐ μλ 25} 

ΕΝ ξ. Ὁ 

Ὁ ΚᾺ 
Βιβλίον (τό). 

Ἢ ᾿Ανία Γραφῆ, πὰ 

ἢ Βίβλος, υὐνα 

- Κι λ-- “Ξ 

ἕ 
»" ἃ Ἀ. 

Ὃ Θεός εἶναι Μέγας, ΜΙΡΕΥ [πῶ 

Οἱ προύχοντες, μεγιστᾶνες, 
Ν᾿ 

εὐνγανεοῖς, Ψ" ΚῪΪ 

(ἡ) περηφάνεια, ἀλάζονεία ἀσοσς 

ἔπαρσις, 

(4) Μεγέθυνσις, μθγαλον 
ποίησις. Ἂς 

(ὁ) Ὑπερήφανος, ἀγέρωχαος, 
ἀλαξῶν, ἐπηρμένος, 

5 ῥ 

Μιεγεθωντικὸς (ὁ), "δ 

ὦ ΞΡ 

Μεγάφωνον {τὸ} ῳ-» ΎΡΙ »λὰ 

(ἡ Προβεβηκυ τ -τὐςς, 
ἡλικία, γηρματεῖα δ.» 5. εν 

᾿Εθειάφισα, ᾿ς ὩΣ “95 

ἤλειψε διὰ θείου. Φρς ἐφ ΜΡΕ 

(τὸ) Θεῖον (θειάφι)---τὸ ὍΝ 
Πυρεῖον (σπίρτο) ΘΕ 

ΓΕ ̓ : 
(ὁ} Γνήσιας χρυσός. “55 --Ἂνῷ 

'Ἐπίεσε, συνεπίαθσε --- 

Εἰπέβαλεν αἰφνιδίως σαι τ 

(εἰς τόπον), 
: Ἔ ξ- “" 

Ἔκρυψε, ἀπέκρυψε. ᾧ ἀπ} ἡ σ. 

"Ἔτρυμε ἐνέτρι - Ξ ῳ ὥ 

Προσεχώθη, ἣ 

ἰφρέαρ στα μὸς κλτὸ. 
δ ἂν 

(ἢ) Πίεσις (ζούλιμαλ, “Ὁ 

συμπίεσιρ. 

(ὁ) Αἰφνιδιασμός, ἐπίθεσις χ΄ ΜΕ 

ἀπροσδόκητος, 

Τσαμπὶ κουρμα- ἌΣ ως 

διᾶς, σύ 

"Ἔμβολον (τό). 

Τεταριχευμένος ἢ διατετηρη- " 

μένος (καριτός; ἰχθύρ κλπὶ} 

(τὸ) Ἔτος δίσεκτον, λα 



Συνεσώρευσε, εἶς ἀπ. τς 
ἐμάξζευσε, 2 δεν ̓ 

Ὦ.- ΟΝ 

Σονησπίσθη, πες ἀ αὐ! 

(ἡ) Μᾶζα, σωρὸς-- 1: 5 
Σογκρότημα' Δοκός ἤ, ὦ ἘΞ. ε 

Συνασπισμός (6), Ξ 

᾿Απέζρυψε, τ λ, ὦ 
ἔκρυψε. 655 ΣΝ ̓ τ 
᾿Ενεπιστεύθη -ς( - νι εἰ ἢ 
{μυστικόν). - - μ 

᾿Απεκρύβη, ἐκρύβη: ρ-Ξ λα ἐ (Κ}}} 
᾿ .“ 3 Β .- 

(ὁ) ᾿Εχέμυθος, κρεφός. “9 ΜΕΥ 

ἐν “ται 
ἱ ι] 

᾿Εχεμύθεια (ἡ). 

(ἡ) ᾿Απόκρυψις, μυστικότης. 

(6) ᾿Απόρρητος, - «Ὁ 
κεκρυμμένος, ΑΞ ων ἣ" 
Κάπνη (καπνιά), μελανότης ᾿ς 
(μαυρίλα), ΠῚ 

(τὸ} Λίνον (λινάρι). 

Πλησίον, 

Ἔκ τοῦ πλησίον. 

σωρός (ὁ). ὁἱ- 5) τε ΗΤΕΥ 

μας ἜΕΥ 
Ἂ .1 5 τ σα 

ποῖ 

"Επύκνωσε (τρίχωμα), 

Πυκνόμαλλος (ὁ), 

"᾿Επληθύνθη, ηὐξήθη 
{εἰς ποσότητα), 

τὔξτος ΠΟ τ»τλ οα 
"Εθεώρησέ ΓΙ - 5 ΨΝἱ ι 1 

τι ὧς πολύ, ΕΕΘΙΝΥ ΠΟΘ 

"“Επολλαπλασιάσθη. »" τγι »" “κ 

.Ξ «αὐτὰ. μας 

Σχολβῖον {προ- ἐς ἧς 
παιϊδευτικόν. τσ ΚΣ “τ 

(ἢ) Γραφή, γράψιμον. ἌΣ 

(ἡ) Ἴλη, τάγμα (τό). «ἡ δι τ΄ 
.«" 

᾿Εγγραφή. ἘΠ 16} 

[τὸ] Γραφεῖον. μὴ ἕν, ξ τε 

(ἦ!] Βιβλιοθήκη --- - κ΄. ΔΝ 
Βιβλιόπωλεῖον. οἱ ὅς ͵ “α ττῷ 

᾿ ᾿ 
"᾿Αλληλογράφος (ὁ) ἕῳ 

-στρω} 
᾿Αλληλογραφία (ῆ). ἕω 

- το 
᾿Εγγεγραμμένος (ὃ). 

(ὁ) Γραπτός, γεγραμμένος. ΣΦ 

Ἔκρυφο- . Ξ "͵ὶὶὶ ἡ ἊΠιο’ - 
μίλησα, ἤν] οὐ ( 

ἐψιθύρισεν εἰς τὸ οὖς τινοῦ. 

᾿Εσιγόβρασε, 25. - 3. 
ἐκόχλασε, .) ΠΡ ΞΕΕΥ 

σχνός (ὁ}. 

(ὁ). ἯἮχος καχλάξοντος ι- 
ἄδατος---(ὁ)}) Μοτὸς (ξαντόν]. ἘΠΕῚ 

Συνεσπάσθησαν ἐστρέ- τι τς 
βλώσαν (δάκτυλα), 

(ὁ) Κολο- “ 
βός, καρ- ὁ 15 .ξ ἈΒΕΟΝ τ 

λός Ὀλοτληρος: 

“Εδεσέ τινὰ (ὅ- ἜΥΡ τις Ὡς 
πισθάγκωνα). 

᾿Εσταύρωσε τὰς χεῖρας 
ἐ» Ψ .- 

"Ὥμος (ὁ). 51, ξ "ὩΣ 
Ἀειροδεμένος (ὀπι- 
σθάγεωνα). ὡ πον ΞΟ, 2 

(ὁ) Ἔχων ἐσταυρωμένας ἢ τ" 
τὰς χεῖράς. 



ΤΌ 

“Ἐμόχθησε, ἐκοπίασε, --- 

Καταπόνησε, ἐκούρασε 

" ἰς ΠῚ 

(ὁ) Κόπος, μόχθος, προσπάθεια, ἐς 

(ὁ) Φίλεργος, ἐνδθελεχής. ἼΑΟ, 

νυ ἐ ΠΡΕΥ 

ταν ᾿ ἘΜΕΥ͂ 

ἌΣ : ἄμ 

; ΕΝ 

(ῷ ααρέσιεια, διατάραξι. 9 “Ὁ, 
ας, ς )αἷὦ 

“Εθολώθη, 

᾿Εθόλωσε-- Δυσῆ- 
ρέστησε, διετάραξε 

Δυσησστήθη -- 

᾿Εδολῶώθη. 

Θολότης (ἢ!. 

(ὁ ἸΘολός---ΔΣὺυ- - ΠΝ . “τ 

σηρεστημένος, 7 “2. 
"Ὅρος ἐπὶ κληρονομιῶν «3. “ὐρὶ 

(ουσουλμ, Θρησκ.) ᾿ς 5] 
Βὲ πα Ὰ 

(ὁ) δυσάρεστος, στενόχωρος. κα 

᾿Επεσώρθυσε, Ὁ “ς΄ -ς ὦ “ 

ἐστοίβασε. οὐ Τὸ Ὁ» 
ὦ πὶ ἢ .“- ᾿.ᾳ, 

(ὁ) Σωρός, 
στοιβῆ. 

(ἡ) ᾿Επισώρευσις, στοίβαγμα..»» 9.35.) 

“Σεσωρευμένος, (στοιβαγ- Φ κ} 

μένος), 
"Ἐτσοιυνγκράνισε-- . ἢ ΣΝ 

᾿Επορίσθη, ᾿Εκέρ- 
δισε τὰ πρὸς τό ζῆν. 

(τὸ; “Ὑποζύγιον »"ιἢ . “ 

(φορτηγὸν ζῷον) ("" ΠΝ ΖΞ. ΤΕΥ 

ὙΠΟ , 

ἜἘδάγκασα, δ: 

"Οὐλὴ (ἢ). 

τἜζευξε βόδια). Ἔ πο νης δ. 

{τὸ} Πάχος, ὅβος (ὁ). ΣΉΝ 

(ἢ) Πληθός, πλῆθος, τς, 

ἀφθονία, 
.} “τς 

ΐ κα΄ 

ωἷ Κ΄ 

τ 
Ν᾽ “κἡ 

Πολλαπλασιασμός, αὔξησις, »! 
δι 5.6} 

ΓΙλούσιος (ὁ). ἀπ κα 

«πα ἘῸ" . ἊΣ 

᾿Ἐπυκνώθη, “--ὴϑ δι “ κἀν ἜΡΚΕΥ 
: ΚΕΦ ΜῈ ΜῊ 

- 

(ὁ) Πολύς, ἄφθονος, 

Πολὺ (ἐπίρρημα). 

Πολλάκις, συχνά, 

Πλειονότης (ἢ). 

"Επὸ «νῶσε. 

Πυκνότης (ὁ), 

Πυκνός (ὁ). μς 

"Ἤλειψε μὲ Φ- ι» ὑὶ χη 

κάχλι ὁ- ΠΈΣΕ, 3 ᾿ .«Ξ 

φθαλμούρ). , 

Εἶδε, αι ὠνλὶ ΠΟΥ Ὶ 
. « 

(τὸ) Κόχλι, {ψιμύθιον). ππν 

ΒΒ.» .- “  .: 

Ιλαυρομάτης ἡ) τ εὐ39 .Ξ 
. ; 

Οἰνόπνευμα (τό}. ω ,- 

Κονδύλιον δι᾿ ἐπάλει- "|.. τὰ, 1 ςς 

ψιν ὀφθαλμοῦ, ᾿- 

Δοχεῖον διὰ »ἯῈε: ιξ τ , ἐφ 

τὸ μόχλι. 

᾿Εμόχθησε, προσεπά- ἢ “5 - τ “ς 

θησε. κατέβαλε πρόο- ες ̓ ζ. 

σπάθειαν. 

'Εκέρϑισε τὰ πρὸς “,πιῦ “- 

τὸ ἔῃν, ἐπορίσθῃ, ἘΞ 5} τ
ς 3 

(ἡ: Προσπάβπια, μό- ; ' "“φν 

χθος --Ταουγκράνι" 
ον. ες 35 

νισμα (τό}, 



"τα 

τα δ ιὶ-- (5 

[ἡ] Ἐπίθεσις͵ ἔφοδος, ΠΟΥ͂ τς 

ἀντεπίθεσιο, 
η 

Ἰ ̓ Αντεπίθεσις, ἑλιγμοὶ ὦ“. ὧς 

(στρατιωτ!). 

(ὁ) Ψίαθος (ψάθα).. υἱ»5 1. εὖ 

(ἡ) Φορά -- ἑκατὸν χιλιάϑες. ΒΥ 

Σφαῖρα (ἡ). (.., )ε 5 

Ἐπανάληψις (ἡ. σκλ ΑΥ 
᾿Επανειληῃμμένως, κατ᾽ "τ 
ἐπανάληψιν, πε 

"᾿ τ΄ 

Διὔλισις (ἡ). συλ 

Διϊλιστήριον {τὐϊ, δῦ ιμονῖ 

Ξ - Φ ἢ 

᾿Επανβιλημμένος (ὁ). ὦ ΚΟΥ .} Ψ 

'᾿Εκήρυξα {θεῖον λόγον), ὁ μα ἡ »κ 

ατέφυγε, προσέφυγε. β! γ,.,,Δ 

Κήρυγμα (τὸ). ἜΕΥΕΥ 

(ἡ) Κερασέα (δένδρον). ἽΝ» 

(τὸ) Καράσι (καρπός), 57,0. 

Κανάτιον (τ. ΟἿ᾽ ἡ - ξ ἍΝ 

Τράγος (ὁ). ᾿ ἡ ΝΥ “ξ ΠΥΕΝ 

᾿Εθεμελίωσε-Καθι. ξη: τς 
ρώσε, ἀφιέρωσα, στὰς ἜΨΕΥ 

᾿Αφωσιώθη, ὥ .--"»"» -- -" 

ἀφιερώθη. ΠΝ 
{τὸ} άθισμα, ΠΕ] - ω " ἡ 

ἔδρα --Γνῶσις, ΜΕΥ ζ ὦ; ΝΥ 
ἐπιστήμη. 

᾿Εξομολονη. 
τήριον ἈΔῚ ὐϊκο ΝΙΝ ΚΡΡΟΥ 

Ἔϑθωσε ὀλ- “Ὁ ὭΞ, σ- 
γον (ἐτσιγ- ἐθ ΕΕῚ ̓ ις ἐλᾶν δις Υ 
κουν πύθῃ), 

"δ - διε 

᾿Επτώγχευσε, “το ἔα ἢ} 

(ἢ ἴἌγονος γῇ, ὦ), “γ΄. του τ' 
πῶρος [πουρί), (ἢ) 
᾿Επαιτεία {ζητιάνει αὐ, 

- ΒΑ 

Δυστυχία (ἡ), ἮΝ ἀπ δ 

Οὕτω, ἔτσι, ἦγ5, ΜΙ 

ἔτσι καὶ ἔτσι, αὐτὸ ἊΨ ιχς 
κι΄ αὐτό͵ 

Εψεύσθη, ἐψευδβ9- εν Ἂς ̓ οἷς 
λόγησε, 

 , ὥ νυ 
Διέψευσα, μ᾿ ἀὰ, ̓ ἩΕΕΝ 

τ ." δ τ. Β εἰ 

Διεψεύσθη ωθῳ ΔΓ. ΜΡ ΥΥ .- 5] 

τὸ ἸΜμῇᾷ. φ. . ,“ -ς - νὴ 

δος, 
ψευδολογία (ἦ), 

Ψεύστης (ὁ). «Ὁ» ῥδ9 οὐδ ἘΡΚῸΥ 
᾿Ελύπησε, ἔστενο- 5, ““- 
χώρησε--Ἔστρηψε “τ δι ἄμ ΠΥ 

Ἢτο ἕτοιμος νὰ κάμῃ. ὠκ-αἴ Ἢ .- 

Ἐθλίβη, ἐλυπήθη, «᾿ κ ἈΠ} 
. ἡ ἢ “ ΡΟ Ὰ »" 

«Ὅς γον ε) Ὁ 
Θλῖψις, ἄλγος, ἀγωνία, 
Κατέθλιψε, . “- ἀνὰ , »" , “ ω- 

ἐστενοχώρησε" ΜΙ ἘῸ ΒΕ ἀκϑ) ΜΕΥ 

Ρ' "πὰ Ζ 

ἰτό}) Πρ ἀσαν(φυτόν) οἱ 45) ΠΟΥ 

(ἦ Προσοχή, φροντίς, 1 -' 
μέριμνα, ἐνδιαφέρον. ἐὐα.5} 
᾿Επανῆλθε, ἐπέστρειμε ---Υ- 
πεχώρησε, ὦπισθοχῶώρησε. μεν ΜΕΥ 

᾿Επετέθη, ἐπέπεσε. ἐς ΜΕΥ 
Ὦρα ἘΠ 

᾿Επανέλαβε- Διύλισα. εν ω 



" 

ἀπ 5 
Ὁ 
ΕΉΤΕΥ 

᾿Αμπελουργός (ὁ᾽. 

(ἡ) ᾿Αξιοπρέπεια, ὑπόλη- 

ψις, τιμή. 
ΓΝ " - 

"᾿Αξιοπρεπῶς. ΑεΊ ΒΕΥ͂ 

(ὁ) Εὐγενής, 
ἔντιμος, ἐλει)- 5, οἷ 5. ες 

δέριος͵ μεγαλόψυχος -- Φιλόξενος, 

-.53.5- 
ἘῚ 

οδς 8} 

ἜΕΕΤ ΟΣ ἱ 

(ὁ) ΠΙολύτιμος Αἰθὸς, 

[ἡ] Θυγάτηρ--Πολύτιμον 

ἤἥ ἐκλεκτὸν {πρᾶγμα). 

Οἱ δύο ὀφθαλμοί, 

(ἡ) Τιμή. ὑπόληψις, 
σέβας, 

Φιλοξενία (ἦ). ὌΡΗ ὗν! 

᾿"Επίτιμος (ὁ). “}.5} 

Εὐαρέστησις, δυμης 

(ὦ Ἐδα ἊΝ κότης, 
Γ γε 4 

Πρὸς τιμήν, πρὸς χάριν, : Ἶς ΚΙ 
᾿ ΕΝ πᾷ -- , 

(ὁ) ᾿Αξιότιμος, εὖὴ , (7, ν᾿ - 

πόληπτουῦ, ἔντιμος 

(ἡ) Πρᾶξις - -ν 2, 

εὐγενής, οὐδσις ὩΣ κα, δε 

μεγαλόψυχος. 

(ἡ) Κράμβη, λάχανον (τὸ). ΠΡΨΦΟΥ 

᾿Ἀπεσιράφῃ, ἐμίσησε, α΄ τς“, πα 
ματα πόθοι, ΤΑ ετὴς 
ἜΝ 
ἀπακκν λαὶ φῦ τ ΓΚ 

1 Κ μαι 5... 55 (ἡ) ᾿Απέχθεια, 
ἀποστροφῇ, 

ἀηδία, μῖσος (τὸ) 

-ὐΑΥ-- ΤΌΝ 

, 

Θρόνος (ὁ), δ 

(ὁ) Καθηγητὴς πανε- .. 5 ὁς΄ 1]. " 
πιστημιακῆς ἕδρας. ΤΕΥ "οὐ 

" «Ἰὼ " 

Τετράδιον (τὸλ οἱ .5. ξ ΕΝ 

(ἡ) ᾿Αφοσίωσις, ἀφιέρωσις, -“- 
καθϑιέρωσιᾳ. υϑυτδο 

[ὁ) Καθιερωμένος͵, :- 

ἀφιερωμένος. .»" ΕΨ 

(τὸ) ᾿σστοῦν καρ- 5... 

ποῦ (χειρός). δ 5.-εἰ ξξ »": 

Βάμβαξ (ὁ). ΕΝ “δε «ἀ" 

(ὁ) Βῖκος (φυτόν). 

Ἔρρυτο ἐἤ συ Κ 

Στόμοχος ἢ κοι μὰ ἡ ε΄ δ΄ 

᾿Ερρόφησε, ξ΄ ματι ε΄ Ξ 

᾿Ερεύχθη, 
ΚΣ , ΚΙ 

ὦ ποὺς εὐ ΕἾ 5 
βοός} ---Ἵππαι (οἱ), " 

ΕΨΘΕΥ 

“Φ1 5. δ 
ΜΗ ΕΥ͂ΨΟΥ 

Σέλινον (τῶ), 

(ὁ) Γερανὸς 
{πτηνόν}. 

Ρινόκερως (6). 

(ὁ) Κρόκος ᾿Ινδιῶν (ἄνθος) 
κν κουρκούμη (ἢ) 

Κατέστῃ ἐλευθέριος, 

ΗΟ 

“ἱ 5 - 

“᾿' 
γενναιόδωρος, Γ »Ν ἜΕῚ 

εὐγενής, πολύτιμος. 

"Ετίμησε, ὧπε- εΟΘ εὐ οι ΜΕΕῚ 

λήφθη. 

Εὐηρεστήθη, νος ἡ ΤΩ; 

κατεδέχθη. ξ ΚΣ ᾷ 5.9 

(ἡ, Μεγαλοψυχία, ἔλευθε- 

ριότης, γενναιοδωρία. 

ΠΕΣ 



Ὁ 

᾿Εστένεψε (τόπον)- -᾿ Εξη- 
ράνθη---ΠΣ υνεσπειρώθη. ὑζι 5 

(δ) Συσπειρωμάνος (ἐκ ψύχους) ΚΕῚ 

Ξηρός, στεγνός. 

ΠΣ 
Φιλαργορία (ἡ) 5 
(δ), Τέτανος (ἀσθένεια), ΠΟΥ 

ε κρδυσει (χκό) 
Ἔνδυμα (τὰ]. ἀτ ΤΊ “ξ ἰς 

Ἑκέρδισε. πε σαν ἢ ί ΒΟΥ 

ἝἜκαμέ “ «Ἷ, 5 λςς - σα 
τιν νὰ 

κερδίσῃ -- ᾿Απένειμε, 
.» ἁ .- 

[τὸ] Κέρδας, ΝΞ 

Ἀπόκτησις (ἦ}. οὗ [6] μ τον 

᾿Ἔπίκτητος (ὁ) ΝΟΥ, τ ω 551 

» 
(ὁ) Κερδοφόρος, ἐπικερδής, ον 

(ὁ) Κερδηθεὶῖς, “. Β ᾿ ΩΝ 

ἀποκτηθείς. ὌΕΟΘΨ φραδε 
Παρέσωρε, “πς ἢ - 85 μ ΡΊΞΗ 

ἐσάρωσεα δ τ ἙΝ ΤΕΥ 
Κατέστη ἀνάπηρος “τς “ 
(ἐπιάσθη). ες - 9 
(ἡ Αναπηρία- - ᾿-.-- 
{πιάσιμον} ΟΥΝ ὅς, ὩΡΕῚ 

Σκουπίδια (τὰ. »ὡν 

(6}. Ανάπη ρος παι ζ “Ὁ ἰ(ὑπ., ες: Ὁ, 
σμένορ), 

Χωλός (6} εἶτ ε κς ΒΥΜΕΝ 
.} ᾿ 

5} τ 15] (ἡ) Σάρωσις πανωλεθρία 

οὐ γ.. ΜΙ 

(ὁ) ᾿Απεχθής, Ὁ πὶ συ - 
ἀηδής ἀπο- ΛΑ 2.Ὁ.γ599 ΒΕ 
κρουστικός, μισητός, 

(τὸ} "Λ ποτρόπαι- Ξι σ -" «- 

συμφορά, δυστυχία. 

(ὁ) ᾿ἙΕξανανγιασμός, Σὰ 5 
κατανα γκασμός. οἱ 5} 

᾿υφ αιρα ποίησα τι ι΄. "νδν 
μὰ υ- 

(τὸ) Σκάψιμον͵ ἀνόρυξις (ἡ) : 

Πτηνῶν ΄ ἜΝΝΕ .  σ 

ἀδικόν αὐ ΟἿ᾽. εὖννϑ 
{γνυκτόβιον), 

. “} 
[ὁ) Σ φαιρικός, σφαιροειδής, ΦΕΥ͂ 

(τὸ) ἑκάρον (φυτόν) υ ᾽ν 

"Ἔσκαψε, ἀγῴώρυξρ, «ἡ ῥ ΤΕΕΥ͂ 

'Εκοιμήθη. α΄ καὶ ΕΗ 6 ΠΕ 
᾿Ενοικίασε, “- 5.2 - 

ἐμίσθωσβᾳ. «5. ΓΕΒ ᾿ ουδὲ 

Ἔνοι- Ἢ 
κίασε, α οδθ 9 ζω ς 5} 
“Ὕπνος (ὁ}. - δ 

ἽΕΙ 
δἰ Κ] 

Δ ΌᾺ,.5Ὶ 

᾿Ενοίκιον (τύ, 

Μιίσθώσις (ἡ). 

᾿Ενοικίασις (ἢ). 

(ὁ) ᾿Ενοικιάξζων, 
μισθῶώνων. 

᾿Ενοικιαστής (ὁ), 

᾿Ονηλάτῃης (ὁ}. 

[τὸ} ᾿Ενοικιασμένον πὰ} 

[κτῆμα κλ πὶ, Ἔ: 
-ὸ Α 

(τὸ Κορίανϑρον (φυτόν). δ 



ΑΔ 

"Ἐπεμάχισε, ἐκομ' ς 5 “ , ς- 

μάτιασε, 
ὡ νων ᾿ 

τεμάχιον (τόὸ}. ἘΙΟΥΣ Δ.ἃ. ...6 ᾿ 

- Ὄ “, ᾿ 

πεκλειψις (ἢ). ΠΕ , οὐ μμδ, 

Σκωυθρωπότης (ἦ), 

(ὁ) Παθῶν . “ν᾽ . Ὁ 

ἔκλειψιν. μὰ 2 ἜΝΕ 

πῶκνησα (ἐτε: νι 1, » 

μπέλιασρ). ΩΝ ἜΒΕΥ 

(ἢ) ᾿Οκνηρία, "1 σ “ 
ἢ εμπαλιάν), ωπ 57. ΠΡ 

διε υδ,, 

[ὁ} "Οκνηρός {τεμπέλης}. 

᾿Επορίσθη, ἐκέρϑισε ἰω Ὧι 277 

τὰ πρὸς τὸ ἔῆν. 

Ἔνέδυσε. 5 ἢ, μόδχι ΒΕ μι» 

Ἕ ν “-Ὁ ἄ, “ “πα - 

ΕΘΝ, φ 
.3 δες ἱ τς 

Ξ “-| 

ΜΗ ὯΝ ὥ ὄμως 

Διεσκόρπισε, εκ ἐξ [. 

"Ἔμίσησε -1.ΎῪὉ. 9. «ἡ -- 

(ἐχθρεύθη).ἢ οἷα “ ς' ὥς Ὁ. - 

Λαγὸν (ἡ}. ε»ὐϑνς ΡΥ
 

᾿Απεμακρώνθη, .ςλ- 5 -- 

ἀπεχωρίσθη. ων» αν ἘΎΌΥΨΙ 

Διδπτήρησεν ἤ ἐκρά- νιν “ὦ 

τησε (μυστικόν). ὡΡ ρα δ δ ςς Ρ 

(τὸ) Μῖσος, ἔχθρα (ἦ) ΕΗ 

Ἐμόρφασξ,Ἠ, . ἅ «πὶ ὧς 

Ἐμόρφοσα Ρ τσ ΑΝ “Ὁ 

(τὸ) Δείξιμον τῶν ὀδόντων, δ ΜΕΥ 

ἀ - 

Ὁ ον, 

᾿Ενδυμασίᾳ (ἦ)}. 

Ἑσύριξε. 

(τὸ) Λοφίον ἐτοῦφα, 
μποῦκλα), προκόμιον. 

--ζλῖ... ΠΝ 

(τὸ) Σάρωθρον (σκοῦ πα), σι τς 

Εἶχε στασιμότητα, ." ΖΦ, 
{ἐμπιάρειυ)μαι). 

- 1, "““-Έ» 
Κατέστη ἄπρακτος, 
στάσιμος (ἀγορ ἀ)}. 

"δ (ἡ) ᾿Απραξία, στασιμότης 

ἰἐμπορεύματος}. 

{τά) Στάσιμον ΔωΚ Ν » - 

ἐμπόρευμα). - - 

"Ἔθραυσε, ἔσπασε ὅια -ο 

--Κατετρόπωσα. .-- ᾿ ΜΙΡΕΥ͂ 

ΓἜθεσε κάστρα (.} 2. »} ΜΕΥ 
εἷς γράμμα. 
Ἔμεδτρίασᾳ, ἐπρά- , τῇ ΩΡ “οα 

ὑνε, κατεπράυνε. Ξ 

ἼἜθλασε ἐτεμάχισε, ΒΞ, } τ 

διέρῥηξε, συνέτριψα. -Ξ ΨΨ0ΈΕΥ 

Κατετρὸ ππώθη--Ἐ- , τ. 

θραύσθη, συνετρίβη. κ πα } 

(ἡ) Θραῦσις, ρῆξις, Ὡ ́ , ,» » “ς΄ 

διάρρηξις. 
--- . ᾿ ᾳ.»" 

(τὸ) Κάταγμα -- λά ον “- ς΄ 

"5" ἃ .» 

σμα (ἀριθμ.) 

ις γὰρ (τὸ) Δεκαδικόν 
κλάτμα. 

Τεμάχιον ἰθρύμμα) « ΡΒ 

σύντριμμα. “5. Ζ ὙΡΙΟΥ 

(ἡ) [Κἀστρα {
2 φωνητικόν Ἢ 8." 

σημεῖον, 
τῷ 

(ἡ) Κατατρόώπωσι
ζ, Αι .ᾳ.π- 

ἧττα. 
μπκ ἃ ΒΝΕΥ 

Χοσρόης (δ). δ») “. ἜΡΡΌΝΗ 

(ἡ) Συντριβῆ καρδίας. ΒΕ ΝΡ. μκὴ 

(ὁ) ᾿Ανώμαλος 
.»" προ ἃ “ 

πληθυντικός. »ὐκ] δ 

(ὁ) Τεθραυσμένος, σπα- “ ᾿ 

σμένος--- ττημένος, 

- " "" - κ "ἢ Ξ 
ὁ Συντετριμμὲ 5 Ι ς" ᾿ 

νὸς τῇ καρδίᾳ 

Ἔπαθε ἔκλειψιν (ἦλι- , "ΩΣ, Ὁ 
ος) --'Εσκυθρώπασε. 



ι 

(ὁ) Συγκεκρατημένος 
ΝΞ 

(θυμός κἈἀπ). ῥ ΒΡεΦ 

᾿Εσχηματίσθησαν ᾿ Ἂ πος -΄ς 

μαστοὶ {νβάνιδης), 

᾿Εσχημάτισᾳε κύβον “μα κυς ἘΠΟΛΕΥ 
"ἃ 

βλαστός (ὁ). ΌΜΗΥ 

ἸᾺρΘΒ , Σ- (ἡ άρθρας ἀμφ΄, αὐ εἷς 
-- ὁ) Κύβος --- ̓ Αστράγαλος, 

Ἢ Κάαμπα [ερὸν τέμενος "τ 

ἐν Μιεέκκα), 1. Ὁ} 

“Παρθενία (ἡ). 

μ“ 
- - 

--“α 

ί(υβομέτρησις (ἡ). .-Ὁὦ 

(ὁ} Κύβος -- Κυβικός. 

[ἡ Καρκὶς (ὁ- σι. ξ Ἢ ν 3 "ς 

στοῦν χειρός}. 

Κοντός (ὁ), 

᾿Αηδῶν (ἢ). 

Κουλούρι (τό), 

᾿Εφίμωσε ζῷον)----Ὲ 
σφηάγισε φιάλην), εὐξιμα 

ΠἜφυνγε, (" -.- 5 . “-- ἃ “ στ τ’ 

πισθοχῶ- ἰχζ; ̓ ς μι ἘΡΩ͂ 

ϑησα. 
᾿Ανέτρεψε, [π“.“Ὁ Ἐκιοκε ἐν 

ἄναποϑο’ (3 ἰ5 1. ὍΡΟΥ 
ψόρισε, 

ἙΕισώθη, ἰσορ- μενοι ἵσιγ 

ρόπησε. Ὁ. πὶ 

ΐ ἢ. 

στο δ δ οΝ 
(δ) ΓΆξιος, ἱκανός ---ἰἼσος, ἰσοδόναμος 

"} 

(ἡ) ᾿Αξία, ἱκανότης 
ἫΝ . ᾿Ξ.» ,- 

-“-σότης ὁμοιότης. Σεικ δ, ας 

ὡλν.--. 

ΓἜκλεισε---Συνακράτη: 

ἘΡΕΧΥ 

}» «ἢ " πς 

᾿Απέξεσε, ἐξέδαρε. οὐ κ, ἜΕΕΥ 

᾿Ξ, ἃ - 

᾿Απόξεσις (ἡ). ΡΝ 

᾿Απεμάλυψα, ἔξεσκέ- ας προ 

πασε--- ἀνεκά λυ, 

᾿Ανεκάλυψε, Ά - 
ἐξηρεύνησε, ΧΩ, μῦς 

᾿Απεκαλύφθη «Ὁ σ(΄.. -π ιν 

ἐξεασκεπάσθη. ΦΡΕΟΥ μα 5} 

᾿Απϑοκάλυψεν ΧΕ, 

(ὁ εἰς τὸν ἄλ- 
λον σφάλματαιλ 

ἝἜκαμεν . κω τι ῦα " 

ρισιν (τόπου), ἀνίχνευσε, 

(ἡ} ᾿Αποκάλυψις (ξεσκέ- τας - 

πασμα) ἐξεραύνησις, 

(ὁ) ᾿Αποκαλύπτων --- ΝΟ ν 

Πρόσκοπος, ς»5" 

Προβολεύς (ὁ). εἰσ, 
μα ἘΣ α Ὥ υτα (ὁ) Προσκοπισμός -- 

᾿Εμπροσθοφυλ ακή, ῳ 

(ἢ) ᾿Ανακά. ω ΕΠ} κα ας «Ὁ 

λυψις, ἐξε. ωὐ 5] πον 

ρεύνησις, 

(ἡ) ᾿Αναγνώρισις ἤ ἀ- 
νίχνευσις {τόπου}. 

(ὁ) ᾿Αποκεκαλυμμένος, 
ἐκτεθειμένος, 

ὀιεκ} 

Ὁ μα 
. “ἢ ἈΆ 

᾿Εξερευνητής (ὁ). μα, 

Παρέφανε ἔφαγε ὡς πὴ π 

κατὰ κόρον), τς ᾿ ΠΕ 
ϑμ ς΄ (ἡ) “Ὑπερφόρτωσις στομάχου), 

ὑπερπλήρωσις. » 
Ξν "Ὁ » 

ΡΟΥΘ ΟἹ 

τὰ 

Ὑπερπληρωμένος (ὁ). 

σεν (ὀργὴν κἈπ}., πε- 
οιξστειλ, 

{} Συγκρατῶν ἑαυτόν, 
καταπνίγων (ὀργήν). 



ΚΥ 

-- Ξισς 

Ἡμπόδισα. 

“Ἔτιφλώθη, ἔχα- “ἢ .“ς" ω .- 

σε τὸ φῷς του, »α- 3 ΡῈ, 

"Εὔητιάνειμε ΩΣ ἢ -ι Ἶ 

(ἤτλωσε παᾶ- εὐ 50} 

λάμην}). 

Παλάμη (ἡ) ΠΗ [5 Ὸ Υ] ἘΠ ΘΕῪ 

ὧϑ τὰς 
"Αποχή (ἦ)- 

{Ἰ} Πλάστιγξ “ς΄ χ ς 

ἕυγνγοῦ, “ὦ - 

(ἡ) Παρυφῆ 
. “. -1. “ὦ, ἢ 

(γύρος} κμά, ἀαδηιλιό. ζ. ἜΡΟΝ 
σπεῦον {τά}. 

(ὁ) ᾿Επιούσιος (ἄρτοφ) 1.5. “ ΕΝ 

(τὸ) ἄπλα μα τῆς παλάμης. ΜΉΓΕΥ 

ἘΡεΖυσσαΥ "Ἀόμματος (ὁ). 

Συνετήρησε ἊΝ τὰκ 1 

(τέκνα κλπ). ΡΥ μὰς ἘΡΕΥ͂ 

-- Ἐξησφάλισα. 

᾿Εὐγυήϑη, κατέ: 

στ εὖ ἐγγυηϊιῆς ᾿ οι 5 
ὑπεύθυνος. 

ροπαν δ ΤΊ ράσο μ᾽ 
ὑπεύθυνον. 

ἰτὰ)ὶ Καπούλια 4“ 
(ζώσῃ), γλουτός δ. ζ. ΝΗῚ 

(ἡ) ᾿Εγγύησις -- Ἔπι- “χα 
τροπεία ---Σ᾿ντήρησις, 

3, .- 
Δα ς. ΞΖ, ΠΡΕΥ 

(ὁ) ᾿Ε γγυητής -- Ἐπ ῳ “ 

τρόπος Ὅμοιος, 
παρόμοιος, 

(ἡ) ᾿Ανάληψις --᾿ Ἐξα- βαρ 

σφάλισις, ἔνια 

ἪνΥγυημένος, ἐξησφα- . δ. 

λισμένος. ΡΕΥ 

Ἐς σαβάνωσε ᾿ “ς ““. ἃ ̓ς γι . “ἧς 

{νεκρόν}, 

οὐιπ.. 
«:ς" 

ΚΣ 

(ἡ) ᾿Ισορρόπία, ἰσότης, ἡ. 

σὴ 

(ἡ) ᾿Αμοιβή, ἀνταμοιβή, οι 8. 

(8} ᾿Αμείβων -- Ἰσοδὺν α
- ΜῊΝ ; 

μῦς, ἰσἄρρο πῦς. Σ δὰ 

- τ Σ 

Εὐάρμοστος (ὃ), 9 
“ἜἘμάζεμσε, συ- 
νεκέντρωσα. μππωσόνν 

᾿Ἢμπάδισε, ἀνέτρειβε, 

Θάνατος (ὁ} 

᾿"Αντεμετῶπισε 
ἀντίκρυσε, εὐ 

“πὴ τ !Μ,. ν , 

(6) ᾿Αγῶν, πάλη (ἦ ΠΡΌ ΨΦ' εἰ, 

"κάλυψε, ἐσκέ: -- 

πᾶσᾳ, ἔκρυι, ΒΕ Μεετς ΠΡΕΝ 

ΠΟΥ 
Κατέστη ἀγνώμων, . 5,5 “,- 

ἀχάριστος, .αϑὦν ΜΕΥ 

“ξιλξωσε, ἔξηυ- “ Ἐπ’, ὅ.- 

μένισε, ἐξήγνισε ω"“ σεν; ἜΝΕΥ 

᾿ “ππ 

.ἢ Ὡ ᾳ - 

Χωρίον (τὸ), συλ. ζξ ΡΝ 

᾿Απιστία, ἱ δ᾽ : αν 

μ κοσία - ὌΝΡΥ "(δι )υὰ 

"Αγνωμοσύνη. ᾿ 

'Εξιλέωσις (ἢ). αὐ. ἜΒΡΟΥ 

Κατέστη 
κυρτόπους ω-:: ΠΕ

 ΨΥ 

ἰστραβοπόδης). 

Ὁ ἽΝ ΘΝ 

᾿Απηονήθη τὸν Θεόν, 
ἠπίστησε, 

Συνεχώρησε. 

"Ερραψεικρά- 
σπεῦδον Φο- 
ρέματας). 

ὡς ὦ (1, ἢ “Ὁ 

"Ἃ πέσχε. 



ΠΡΊΝ 

οι δα 
Καρχαριίὰς (ὁϊ »ἡ (ΒΕῚ 

(ὁ) ᾿Ενυδρις (ζῶον). ΧΘΟΝῚ 
Αικρός καὶ κα, μΑ͂σ ον λ Κ 

λέγας Βύ- 
ὧν (ἀστερισμοὶ), 

(ἡ} λύσσα, ὑδροφοβία .«{ 

.«--ἰλανία. - 

(ὁ) Δυσσασμένος,͵ μα: " ΓΞ 

σδις Ξ γιακὰς ---Απληστὸς 

(ἦ! ᾿Αρπάνη ΝΣ ξ οὐ 

{τσιγκέλι), 

ζ: 

πᾶϑε, 

Σκοθρωπότης (ἡ). 

᾿Ασβέστωσε --'σβ: μ΄, 
στοποίησε. στ ν Ν υοχα 

(ἢ) Άσβεστος (ἀσβέστης). 1, 
᾿Επληρώθη φακίδων “" 
ἰπρόσωπον κἈἀπ.) ΕΑΝ «τ 

ΘΕ 
Ἶ φῇ ἘΠῚ 

Ἧ Ὅ6Ὶ ι Ἧ 4 

"᾽ ας 

ἢ εἰσ 

«δος μὰ 

(ὁ) Κύων, σκώλος, 

"Επεδάθῃ, ἀφωσιώθηῃ. 

"Ἐπεφόρστισε, ἠγγά' 
ΡΞΕΘσΕ --ἰ Εκόστισε, 

“Επιφορτίσθη - 
Προσε ποιήθη. 

(ἡ) Φακὶς {(φακίδα), 

(ἡ} ᾿Αγγαρεία -- Κό- 
πος, ταλαιπωρία, 

(ἢ) --᾿Αγγαρεία, 
ἐπιφάρτισις- «Δὸς 
πάνη, ἔξοδον. 

"Ἄνευ φιλοφρονήσεων «ἀκ: ἘΕῈΝ 
ἢ 4 ἢ 

Ἦ ὯὉ δι 

(ὁ) Ὑυπεύθυνος, ὁπόλογος. 

(ὁ} ᾿Αδιάκριτος, παρείσα: 
κτος -- Προσποιητός. 

“--ὐν..-- υἱν 

Σάβανον (τόλ ὑμ ἢ - 

Σαβάνωμα {τό), Ὡς δὶ 

Σαβανωμένος ὁ, ει ̓ " 

- - Ά 

'"Εσκοαταί. 

νιε, 

(ὁ) Σκοτεινός - -Κατηφής, ὁ 
σκυθρωπός, 

Ἤρκεσῃ, ἐπήρκεσα, ὑκρι “{ 

υὰξ κι 4.3.5) 
πὰς 

ἐξήρκεσε, 

Ἤρκέσθη. 

᾿Επάρφκεια [ἢἦ). 

(δ) ᾿Αρκετός, 
ἐπασκής, 

"» κὸ ΜΝ ἼΕΕΝΝ οὐδ.) κὰν 
ἱκανός, “ 

'Επάρκβια (ἡ). ὦ 26] 

(ὁ) ᾿Αρκούμενος, 
ἱκανοποιημένος, 

(ἡ) ᾿Ανταμοιβῆ, 
ἀνταπάδοσιξ. 

(ὁ) Κοῦ«κος {πτηνόν), 

᾿Επροστάτευσε, 

[ατείχετο ’ ἈΞ 
ὑπὸ ἀσ. ἵν ἐπέ τῳ 

(ἡ) Φορβή, χορ- “Ὁ ἔν. 
τάρι [τα], 5 Ϊ - ζ. "ΙΔ 

᾿Αὔπνία (ἢ). ἽἜΟΥ 
᾿Ελύσσαξα, παρεφὸ- . ΕΥΥ .} “ 

διεφύλαξε. ᾿ 

πνίας (ὀφθαλμόᾳ), 

(ἡ) Προστασία. γὸ Ψ' Ὁ ᾿ ΠΕ 

νησε, κατέστη μα- 
νιώδης, 

Κατέστη ἄπληστος, : Ἢ 
πλεονέκτης. ᾿ ν᾽ 

ΠΡ Εἰσέρρευσε {πλῆθος), 



ΓΝ 

᾿Ἔτραυμάτισε, 

ἐπλήγωσα,. 

Συνωμίλησε, ἀδον ἐ [1] 

πη Οὔϑολδις ἢ 

Λέξις (ἡ), 1.5 

(ὁ) Λόγος, ὁμιλία. “3 

Συνομιλητής (ὁ). ις. Ξ ΜΕῚ 

(ὁ) Τραυμα- 517 δ." - 
τισμένος, σΘ9.Ε ΤΥ δ 
πληγωμένος. 

(ἡ) σμιλία (τὸ ὁμιλεῖν), 

(ὁ) ᾿Ομιλητής---(τὸ) ἴον πρό- ἢ 
σῷπον (γὙρμτ)}, 

Συνομιλία [ἦ), 

ΜΕ Ν Ζ. 1. ἬἜΟΥ 

« "ἷς 

εφηᾶς (ὁ) 

Νεφοικὸς (ὁ), 

Πύώσον, πόσα, πόσος, πόσοι. 

[τὸ} “Ὑδνον (φυτὸν) «(" εϑ οἷ 
κν, τρούφφα, ἼΡΕ ξ " 

Καθώς, ὅπως, ὧς. Η 

Κατέστειλε ᾿ς ἢ ως Τ 
(ὀργὴν κλπ.Ρ})}. “- ἕ , 

"Ερυθρόχρους (6). ὅπ 

᾿Απίδι (τό 
“Δα. 

ΕΟΛΟΥ 

᾿Ἢλαξονκήθη, , . 
ὑὁπερηφανεύθῃη. Δ-ὉῚ ̓ δα ̓ ξ' 

ἜΒΘΑλΙβη, ἐλυπήθη -- Δ’ Αἰ αν μ “τ 
λοιώθῃ ἰχρῶμαν, ἔσκο ὐ: 
ρανε, 

᾿Επέϑεσε πληγήν, 
ἔθεσεν ἐπίθεμα, 

ἀν ς 

-΄ὅιλ.- 

“υ ἡδγι Ξ Στῆθος (τό), 

κ΄ 

ας ΞΕ 
ἘΦ ΦΝΣ 
“μ΄ 

ΕΝ 
χου “4 

ἀύανΝ το ΧΡ ΝΕ 

(ὁ) ᾿Αμβλύς, ἠμβλυμμέ- 1 κα΄, “τ 
νος, ἐξησθενημένος, 

"2 

(ὁ) Πᾶς, ὅλος-- Κάθε. Ἴ 

᾿Απέκαμε, ἐκουράσθη. 

Ἠμβλύνθη, ἐξησθένησε. 

ΓἜἜστειμε, ἐστεφάνωσε. 

Ἔκούρασε, ἐξήντλησε. 

Τὸ ὅλον, ἡ ὁλότης. 

'Οσάκις, ᾿ς 

"Αμφότεροι (οἵ. -, "ἩἽ 

"Ὄχι, ἊΚ 

Κουνουπιέρα (ἡ). ἘΞ “ἕ τ 

(ὁ} ᾽Ολικός, γενικός, 

Καϑθ' ὅλο. 1.55 πος πη γῷ Ὁ» 

κληρίαν, ΟΝ 1.5), ἃ 
ὁλικῶς, δλῳῦ, 

(ἡ) ᾿Ολότης, γανικότης, [τὸ} Ἀν ἘρΡ 

σύνολον, ὅλον - Κολλέγι" ο 

ων, σχολῇ. 

(ὁ͵)͵, Στέφανος, Ἶ ἌΝ 

διάδημα (τό}. 5] Πα .μ5 ! 

μ «ἢ ω 
- ΠΕ ; 

(τὸ) Δενῦρο- κράνονο, ΟΝ ΤΊ ΛΗΕΕΜΕΥ, 

(ἡ) Στέψις, στεφάνωμα {τό}. Δ ΑΣ 

[ὁ) ᾿Εσταμμένος, στεφα- ' Ἅς 

νωμένος, - 

ὯΝ ὦ Δαφνοστεφής (ὁ). 

Φωτοστέφανος (Ὁ). 



“νὰ 

ΒΌμΝ 

ΜΜανίκιον (τὸ} 1.3} ἈΕΡΕ “Ζ τὰ 

(ὁ) Κάλυξ -" " τοῦ 5 
(ἄνθους), τσὶ ὉΣ εὐ ζ 

Ποσότης (ἢ). -- 5, ἐς 
Φίμωσις (ἦ), Ν ᾿ 9 Ν 

Σκοῦφος (ὁ} 

[τὸ}) Φίμωτρον---ἰἀὺ Κ ἀλυξ μΕ 

3 

(ἄνθους). 

ὑπλο ρας 
᾿Απεκρύβη, ἐκρύβη, στ ἙΝ ̓ ΠΝ 

20. ἢ 
(τὸ) Θάμβωμα (ὁράσκως - (ἡ) - "7 
Φλόγωσις(βλεφάρων) κνησμός ΟΜΟΝ 

ὰ "μὲ 

Κίμινον {τό}. ῳ ρα, 
-- ,᾿ .- 

Κεκρυμμένος (6) ἈΝ ξ ΟΣ 
- 5 “ΦῸ «- 

(ἡ) ᾿Ενέδρα (καρτέρι), ἸΡΕΎ ὁἷ δ, 

ς  ἘἸῊὩ 

Φιμωμένος (6), 

᾿Ενήδηρωυσςε, 

(6) Κρύφισς, κρυφός, 

Βιολί (τό). ἀν 
.Ὰ «- »-" -- 

'Ετυφλώθη οὐκ Ὁ 

() τυφλός ᾿ς Δ ττ, ὐ"σ 
ἐκ γενετῆς. 

᾿Ενεδύθη θώρακα. ᾿ς οὐΓ ἔ ΜΟῚ 

(4) ΓΙάνοπλος ---ἂν- εἰὐ ς΄ ξ τς 

δρεῖας, 

"Ετυλώθηῃη {εἶχε “- . 
κάλους). «απ ᾿ -- 

Κατέστη ἀγνώμων, , ,-' ἀχάριστος. αἷς ἩΉΘΕΥ 

(6) ᾿Αγνῶμων --ζΦιλάργυρος 
-- Αγονὸς [γῆ}. 

Λιβάνι (τό), 

ΕΥ̓ΕΕΥ 
“ ε ς 

--λ - Αϑ 

᾿Ελύπησε, δυσηπρέ- 
στηῦσᾷ. 

(ἡ) Θλῖψις, λύπη 
(ἡ] ᾿Αλλοίωσις 

χρώματος). 
(ὁ) Λυπημένος, περί- 
λυπος, κατηφῆς. 

(τὸ) ᾿Επίθεμα (πληγῆς), 

ΝΡ ΤΟΙ 
ἘΦΗΝΟΥ 

δας ὅ . αὐ Ὁ 

σοι 
δ Ὁ Ἕ; ἜΚ 

Ἐλαδος, ὦ ρλσ9 Ε ΚΙ ἐπ 
χτιὰ σε), 

ὄολθα, σὺ. . {ΓΕ ες. Ι Η 

νεσπάσθη, συνεστάλῃ. " 

(ἡ) Τανάλια ἐργαλεῖον) ΡΝ 
" . ᾿ . Ε -- 

[ἡ] Συστολή, σύσπα - Ὁ " ς΄ 
σις, συσπείρωσις, 

᾿Απέκοψε, ἠκρώτη: “τς. 
ῥίασε. ΐ ὍΝ, 

ΑΡΌ .α 

Σύνευνος (ὁ). ἐξ 
οἰ 0 - ». " 12. ψ λ σλμ Ξ μα : 

Συνεπληρῶώθη, ὡλοκληρώθη. 

Συνε- ,' πὶ" “5.  |.- τ ΚΞ», ΕΘ ἘΚ ἐκ Κ 
ρώσα, ὡλοκλήρωσ, ἐπεράτωσε. 

(ἡ) Τελειότης, ἐντέλεια, ἐκ 
ἀκεραιότης. 

μι} (ἡ] Συμπλήρωσις, 
ὁλοκλήρωσις, π- 
ράτωσις, 

Ὃ ὁλοκληρωτικὸός "μη", 
(λογισμός). ιμ ὅ.-: 

τὶ ᾿-“Π. τ 

Ἔθεασε μανίκια Ὁ ν 
ἰἐνδυμασίας}. ἫΝ αν ᾿ 5“ 

Συμπλήρωμα (τὸ), 

Συμπεπληρωμένος, 

᾿Εφίμωσε. 



ΤΥ 

᾿Ἐκαλύφθη, ἘΞ Δ, ὅν 
ἀπεκρύβη. Ὁ -3.}» {5} 

ἡ Κρύπτη, - αν Τὶ Ἔ 

ἢ Ετη, ὃν. ἜΘΗ ἘΠΟΝ ΣΦ οὐ, 

δρὰς -- Οἰκία, καταφύγιον, 

(ἢ) Νύμφη ἰσύζυ: ΕΝ - τος 

γος υἱσθ). ᾿ ᾿ 

(ολπόστενον. ἸΔῈ οὐδ. Ὁ 
Τ " ΓᾺ -. τὸ τιον νας, οἶς ἀπ᾽ 

«παρέτρα (ἦ). Φ τς. ξ τ ιδ΄ 

αραα αν μένος. ΕΤΕ, ἐπ 

(ἡ) Οὐσία, πραγματικότης, ἜΠΗ 

Γνωρίζει τινά «-Ξ “11. ᾿ ἈΣΣ τ 

καλῶς. 5.» ΠΟΥ ᾿ των 

ΠΣ ΣΕ ΟΣ 
“- 

Παρωνόμασε, “τὶ Ἐ “-- 

μετωνόμασε. ἢ 
5.3. ὦ... 

Παρωνομάσθῃη, ἄν .αἉ 

μετωνομάσβη. - π . ῳ.3.5} 

{τὸ)}ἘὌ Παρῶώνωυμον, ε' ω--ῳ} 

ἰπαρατσούκΑλι!ι),
 ΜΕΥ ΓΖ. ἀπ τ

 

ΤΟΣ 
βστα 

Αντι, ω» ζχ ὦ, 

᾿Απέπεμψε, ἐξαπέστειλε “--Ν " ΒΚῚ 

(ἢ) ᾿Αλληνορία, μετωνυμία, 

"᾿Ηλέκτρισα, ἘΕΝΥ ̓ ἘΡΕΡΕῚ 

Ἡλεκτρίαθη ιν "" τῆς -βο 

νυ Ἡλεκτρισμός (6]. 
. δ -- ᾿ 

Ἢ Λεκτρισμένος [Ὁ}. Εν 

(τὸ “Ἥλεκτρον, ὧν Ἥ 

καχοιμπάρι, 

(τὸ) ΓΑντρον, 
σπήλαιον, οὐεδνς «αὐ 

ΒΝ ΕΗ 

ἈΠ ΓοᾺ “ 

Θησαυρός (ὁ). ἡγμ. ἊΣ μό, 

συμπανῆς, δ Τῶν αν ἊἋΞ 

(ὁ) Κεκρυμμένος (θησαυρὸς) .} ΚΕ 

Ἔσαάρωσε, ἐσκούπισε. σασεν ἜΞΕΥ 

Ἔφοώλιασε (ἔλαφος). λα ,.- 215 

ΜΕΥ 

τ 
ἐμ. 

- Ὁ «-- 
Ρ 

δ 

᾿Εθησαύρισε. 

᾿Επάχυνε, κατέ- 

στη συμπαγής 
-- Ἐπεοωρεύθῃ. 

Σκουπίδια {τὰ}. 

(ὁ) Σάκκος ἐτραφῆς ζῴων -- 
Συναγωγή (ἢ). 

Ἐκκλησία ἢ). οὐ ῦ, ξ 

"Ἔπτκλησιαστικὸς {6}. “ρα, 5... ἌΛΟΣ 

-ὨἜ Ὥ 4“ 

᾿Οδοκαθαριστῆς (6}. ωϑ νυ -:Ξ-Ξ 

τὸ) Σάρωθρον, τκ΄- ΝΙΝ 
σκοῦπα, (ἡ). 

Διεφύλαξε, ἐπροστά- -.7. ἐν τς 

τευσε---Περιέβαλε, - 

- τὶ ΕΥ̓ Ἰ, - τς ᾿Εβοήθησε, συνέ- 

Πλανῆται (οἷ, 

δᾶσμᾷ, 
κων Ν᾿ , , Ὁ - - 

Περιέβαλε, , Ὦ τ᾿ τὴς Ἰ ἐς 

πϑριεστοι- 
χισα. 

(ἢ] Πλευρὰ --Πτέ- 
ριξ {πτηνοῦ -- οὐ {1} - - -ῶ 

Σκιὰ--᾿Αγκάλη--Προστασίαᾳ, αἰγίς. 

᾿Αποχωρητή: . . . “ 

ριαν (τὸ). “π΄: 
"" Ἂᾳ,  .-" 

ΕΡ ἩΜΓ ΚΑΥ͂ ᾿Ἔκάλυμε, ἔκρυ: 

5, ἀπέκρυψε - 

Διεφύλαξε, διδστήῆρησε. 



“5: 

(τό) Τύμπανον- -Γω- 
νία ξυλουργοῦ ἐργλ. φᾷ. ξυ" Ὁ 

“΄Ψ30}ἢ71΄0.0 παλοκύθι (τό), 

᾿Οστοῦν καρ' 
ποῦ ---Αὐκῶν ΕΠ Ἶος εἴ ἐὗ 
ἀν ὡς τὰν δαθυνω, 95 
ΟΡ 
[Ιλανήτης (ὁ). ὩὩ.-Μ 

ἘΕΥΨΕΥ 

γεν ΨΕΙ 

στε ὦ 

Ὅτε 

ἜΣΣ 
δὴ ί ἩΟΥ 

οὐ γαῖ. ς ἩΨΟΥ͂ 

(ἡ) 'Ομάς, συνάϑροισις, 

᾿Εσώρευσε, ἐπασώ- 
ρξωσ, ἐστοίβασαε. 

“ορὸς (ὁ). 

Σιὠρεία (ἢ), 

(ἡ) ᾿Επισώρευσις, 

στοίβαγμα (τό). 
᾿Απετέλεσε, ἐσχη- 

μάτισε, ἐδημιούρ- 
γήῆσε, ἀπήρτισε. 

(ἡ) Φύσις, σύμ- 
παν (τά). 

Ὕπαρξις (ἢ). οὐδ, 
(ἡ) Ταπείνωσις͵ παβητικότης Ὁ ὅς.:..} 

[ἡ) Γένεσις, δημιουργία, ᾿ ᾿ 
πλάσις, σχηματισμός, ῳ 
Τὸ Βιβλίον τῆς » »". 

Γανέσρωρ, πε ον 

Τάπος, μέρος, 
τοποθεσία, οὐ εἷ» τ εὐ 

θέσις, 

(ἡ) Θέσις, ἀξίωμα (τὸ} ᾿ 
. ὅσ... 
ὁ μῖω 

ΕΟ ΥΕῚ 

Δημιουργός, πλάστης. 

᾿Εκαυτηρίασε -- 
᾿Εσιδέρωσε, 

ΟΥ̓ μΞ 

ἐασήλιᾷ. ἐσ Ν ἐμ 2 

(ὁ) ἱΜεσῆλιξ (ἡλικία »“ 95,90 
30. 50 ἐτῶν) τ γα, ΘΕ 

Δ ,(5 Μεσηλικιότης ἢ). 

προοίπει οὐ ἐκ ρΝ 

ἐρανκν κατέστη ΝΝ ς 2 Ὁ 

τς 
Ἱερωσόνη (ἢ). φρο 

Μάντις (ὁ). - 

(ἡ) Λαντεία, μαντική. 

Ποτήριον (τὸ). 

Κόπανος (ὁ). ζ 

᾿Εφίππιον (τὸ. ὑσὶ». οὐ αὶ 

Θυρὶς (ἡ. (“.5.) οοδις ἐν5 
(ὁ). Άφϑονος, Βαψιλής--Πὺ- τ΄ - 

ταμὸς τοῦ Παραδείσοσυ. .-" ΓΕ 

ἐἰνδῖνς 
(ἡ) Πρύμνη, (πλοίου). 

(ἡ) (αλύβη «παρά- 

πηγμα (τό}. 

᾿Επθσώρευσε, 5» “ἀν Ἶ ες 

Σωρὺς (ὁ). οἱ, “ἢ 5.2. 

πολ παρα ρον ὑπ ἐν 
“μαιδηρουργοῦ). δ᾽ 59. 5 Το 

ἡἰμαροσνκόρα, χρη ς τ 
Κυψέλη (ἦ). σ»5.ς 5.9.5. 
[τὸ)] Δόχρῖον 
(ἰαστρα πὰς] οἰγχόυ Ἀ, 5] 

- - } 

ΚΝ " ΒΨΕΙΥ 
᾿Αναποδογύρισε 
ἱἰτὰ πάνω κάτω). 



Σ ΟΥΥΥ Α 

(ἃ) ἱΜμετρητὴς (σιτηρῶν). ΌΕΥ 

τ ικότητοο ὐ ἥσος θα 

δια μέτρου ωρη). “5 55 ἐδ 
Μὲ σκοπὸ νά͵ ἵνα, διὰ νὰ, μ᾿ 

Χημεία (ἡ). ἈΝΕ 

30 - ἡ ((ΣἹῈὴ 

Διὰ, ἵνα---ΑἴΚάριν, πρὸς χάριν, ὑπέρ. .} 

"Εσπινθηροβό- ἢ ΝΕ 
λησε, ἔλαμψε. Ὶ "; ἐ Ἂς ἊΝ εἰ 

ΟΣ ἜΣ ΤΕΣ, 
Σπινθηροβάλος, λαμπερός, ὁ} ἍΞ 

᾿Ἐπούλωσε, ἐπέδοσε ΕΞ ὃ Ὲ 

(πληγήν). Γ ἊΓΟΥ 

Ἥρμοσε, πρασήρμο- 
σε, ἐταίριασε {μετ.} Ὰ ας ΡΕῸ 

ΣὈνεφιλίωσε, συνδιήλλαξε, ὑκ τ μεν 

Κατέστη ὕπουλος, ἥν, ἦρ 
εὐτελής, ἀγενής͵ γ 2: 5 
χαμερπής, γλίσχρος. 
᾿Ενήργησαν ὑπούλως, 
εὐτελῶς, χαμπρπῶς. 

Προσηρμόσθη, 
ἐταίριασ (ἀμετὶ 
(ἡ) Ὑ πουλότης, εὐτέλεια, χα- 
μέρπεια --Ο͵ώλτσχρότης, 

(ὁ} "Ἄγπουλος, οὖτε- 

λῆς, χαμερπής-- 
Γλίσχρας. 

(δ) Κατάλληλος, ἁρμόδιος. 

με Ἀ ΐ ΣΡ 

Ὁ 5 

3: εΞ 
"85 
ΨΨὌ 

(ἡ ̓ Αρμοδιότης, πρὸ πασςμογή. ἀελα 

ἙΞκαυτηριάσθη.. ιβ “πα τ ΤΞ5) 

(ἡ) Καυτηρίασις---Ξιδέρωμα (τὸ) {111 

Σιϑερωτής (ὁ). ἈΙΟΥ͂ 
(ὁ) Κα αὐτήρ, θέρμοκαυ: “,Ψ» 

τήρ- Σίδερον (σιδερώμ); ζᾳ σα δ
 μὰ 

Καυτηριασμένος (δ). ξς κα 

“.1}} ΜΕΥ Ἵνα, διὰ νά. 

Ἔτσι, κι΄ ἔτσι, «5. ἜΜΕΝ 

ἡμάτωμεοσο οἰσ ς ἀπ 
δι ουργία, ἑτιβουλῃ Ὁ δα οἰ δια 
ἐυρμῶρ αν ἀΑΤ, ς Τ 
κ ἣν τέστησεν ξδυ νον , 4 Ν᾿ “Ὁ 

δ ΜΕΥ 

σι διε τω, 

ὑμάκω “ μα 

᾿Εξυπνάδα, εὐστρο- 

φία, ζωηρότης. 
(ὁ) Σάκκος, μάρ- 
σιππος. 

(ὁ) Εὔστρυφος, ἔξι)- 
πνοὸς, ζωηρός, 

Πῶς ; ᾷ ΕΡΙΜΕΥ 

Προσήρμοσε.. ϑτΝς δ ̓ ἘΡΡΑΥ͂ 

Προοηομόσθη «ἀξ τἀ 

"Ὁπώς καὶ ἄν ἧτο. ὑκ 

Τρόπος (ὁἀ}. ἀπ, - 

Ἔμκρσε α κόλας τας εγ 
ῥλέδιμνος (δ). 6, χα ΜΡΕΥ 

5. ς 

κοιλλὸν ἢ Κέλα ΠΠῚ}12 ἀρδεπίου ΤΕΜΕΥ͂ 

Καταμέτρησις (ἦ)}. 



δὴ 

Ὃ ὀξυγογοκολλητής. ὁ σα!} » 

"Ἤρισε, διημῷε- , “ 
σβήτησε. ᾿ (.}) ΡΝ ον ᾿ 

Πρυοσέφυγε, κα 4: ἐὰν, 
τέφυγε, ἐζήτη- (5 )- δ λ ᾿ ἂν 
σὸν ἄσυλον, ἐστενάσθη. 

(6) Δηκτικὸς, δριμύς, ΙΝ 
(63) ἡ καυστικός. 

πατρός͵. (9) ΒΚ (Ὁ 
ἐβραπόταευσεν ο 
ἀρλασίσιςος. (.0.}} Ὁ 
θαρός, πάγιος -- Κολλῶώδης. 

Προσεκολλήθη, 2} .-- 

ἐπεδόθη εἷς τι. ( 6 ) ΟΝ ᾿ ὦ 

Οἰκούρησε, πιαρέμει- ΟΣ 

ναν εἰς τὴν οἰκίαν, ἘΆΝ, Ἔν, 

(6) ᾿Απαραίτητος, ἀναγκαῖας ΝΜ 
-“Αμετάβατον ρῆμα. [. 

᾿"Εναύθη, ἐδο- . τ 
κιμασε Ι͂ (.»)ὼ ΟἿ 

"᾿- 

(ὁ) Δηκτικός͵ καυστικός, (ἢ δ: 

δὼωΥ 

ἰδίᾳ, πρὸ πάντων, κυρίως. μων 

᾿Ἡφάνισε, ἔξεμη- ΔΠΔοόαΙΥ κ 
δένισε, ἐξουθένωσεί 5 )υνν “τὰ Ὺ 

"Εκρυφοκύτ. 
ταξε (διὰ 
σχισμῆς). 

"Εγειτνίασε, 
προυσεκολ: 
λήθη, 

Διέπραξεν ἀρ- 
σπνακοιτίαν, 

᾿Ασώρματος (ὁ). 

(5 9} δ ον 

(Φ 4) ρΚΥ 

( μ! ) λον 

Συνεδέθῃη [ψυχικά), «- μι}, ΡΥ 

-αὐτῷ-. Ὺ 

Συνηθροισμένος, συγκακροτῆς 
μένος -α Επουλω μένη (πλὴ γὴ" 

"Ὄχι--Δὲν. Ὗ 
᾿Αγνωσιαρχία ἢ ἀγνὼ- .  { 
στικισμός δόγμα). (ς ΟΡ Ὑ 

(τὸ) Κατα- Ξ) σα -“ 
στατικόν. ( τ") ἔξ! »} α τῶν 
καγονισμός. 

“ἈῈ 
ΓΙρός φυξ (Δ. ( δὴ ) εν 

ΙΚόσμιος, εὐπρεπής --- . "" 
Κατάλληλος, ἀριόξων, ( τε ) ΤᾺ 

Ψέγων ὁ. (ρ}}6ζ 93 Ξε ΕὟ 

(ἢ Μομφή, ψόγος (ὁ). (1.3) - ζΕῪ 
(οὐ )}οᾶΝολτΩΥ 

συνανα τη, (9 } Ὁ Ἀ εστὺ 
Δὲν εἶναι, ὩΥΝ 

(Ὁ 9) ΘΑ 
() εὐ “Ὁ 

᾿Ἔδίψασε. 

᾿Ελέρωσε, 

“Ἤρισε, διεφιλο- 
νίκησε μὲ πεῖσμα 

[ὁ) ᾿Ισχυρογνῶμων, “ ᾿ 
πείσμων, ἐπιμένων. ξ.}9 Ω 

Πρύσφοξ (ὁ). ( Φ λυ 
μι καὶ 

Στενὸς [δ]. [ ἢ ) τ 

Ἐφάνη --Ἔλαμψε, » 
ἀπήστραιε, ὴ ἰ τ) τς ̓ ΟἿ 

[Παρετήρππε. , κ- . τις κα 
ἐπετήρησα. (83) Ὁ οὐ νὺ 

᾿Ηκολούθησε,, - : δ.“ 
εἵπετο. ( 55: ) ΡΝ πν 

(6ὁ} ᾿Ακολουθῶν, ἑπόμενος Ν 
-- Προφθάνων, ΦΉΥ 
Σιυνήνωσε, σὺ" 
νεκόλλησε--᾽ Ἐ: (ἰ ) κὸν ς [άΣ 

πούλω σε (πληγήν). 



«οἱ --στε.. 

ι “ τὰ ᾿ Ε ω 

ΥΩ ΣΝ τας 
τ 

Διότι. ΟὟ, 

“Ἐμαλάκωσε, κατέστη (. ΠΕΣ 

τρυφερός, ἁπαλός. () ὑὐ ΟΝ 

“Απρόσφκτος, , 

ἐπιλήσμῶων. ( "» ) »Ὰ “ “Ἷ 

(ὁ} ᾿Ασθμαίνων, ( «ἀλ γα Ν 

πνευστιῶν, " 
ΜῈ 

(ὁ} Πεοίλυπας, ι, . 

τεθλιμμένος. ( οὐδ ) μᾶρ Ὗ 

"Ἐπλῃσίασα, ,» « 

(ἐκόντειμε)}. ( οὐ ) ἌΝ ι Ὺ 

(ἡ) Θεολογία, θεότης. - 

Θεολόγος (ὁ). Ὁ Γ 

“Εκρυφοκύτταξε ᾿ 5 

(διὰ σχισμῆς). (59) “.. ἡ ̓ωϑφ ὧν» 

Ἠτένισε, διηρεύνησε 4 "ΡΝ Ψ 

(διὰ βλέμματος). 

᾿Εκαλόπιασε, σύμ: ». ΠΟ ἢ, .7 

περιεφέρθη καλῶς ( ὧν ) ῸᾺΝ ̓ νᾶ 

Διέμεινε - - τῇ, ἐπκι 
{εἰς τόπον) ᾿ - τς : 

Κατέστη ἔξυπνος, - 2η.,5. “ 

εὐφυής. πα ἐἷὉ.} 

“σχημάτισα ὅ 15 “ νι 5.1 

πρρῆνα (καρπός) "- ἜΝ 

(ἡ) ᾿Εντεριώνη, ψίχα, ΦὩ 3 

ολτός, πυρήν, ῳ κ᾽ “8 .-.} 

(ἡ) ΚΚαρδιά, ὁ, οἱ ᾿ξ δ ἢ 
νοῦς, διάνοια 

κΖ (ἡ) Οὐσία πρᾶγμ). ωμ ̓ ὁ 

15.) 

(τὸ) κάλλιον, ἄριστον, 

(τὸ) Ἄνω μέρος τοῦ στήθους. 

τι" .᾿} - 

(ὁ) Νοήμων, εὐφυής. “Δ τς τὰ 
᾿δοὺ ἐγὼ {νᾶμαι), ὑπὸ ἢ. 951 
τὰς διαταγάς σου. τς 

ὡἯ 

Περιεποιῆ- ΘΙ ἁβρο- (ὔ ) «ἀνα ΠΡΟ, 

ἈΜΝΥΝ ἐκαλάπιασε, ἐθώπαυσα. 

ΣΝ Ἔρράπισεν, (ὁ εἷς 

τὸν ἄλλον). 

Κατέτρυχέε τινὰ - 

(ἔρως) ( ξ» γε 7) 
3 

Συνέπαιξε. ἀν ἔμ." Ὗ 

Παίκτης (δὴ). ἴμ ΟὟ 

Σφυδοός, Φλονγε- Ἵ, 

ῥός, διακαής. (ε)ς-.5 ἐοὰ
 

(δ) Ακυρος, κατηρ- 
γημένος, μάταιος, (δ )δ 

φρο τ, δ) κκυτϑν 
(Ὁ) Καυτορός, {{.1 ὁ} 7. ὍΣ 
ρρηρόσθῃ, (95)- σὲ! ΟῪ 
(ἃ) Γονιμοποιῶν. (3 )εὴ ἮΣ Ἔ ΟἿ 

(ἀ) Περισυλλέγων, ( ἰωλὶ ) ΡΥ 
σταχυολόγος. 

(ὁ] Πρόλοβος (στόμα: “ ἼΧΟΥΝ 

μαχος πτηνῶν.) 

διυδααήντησ, (ὦ) 50 ἐὐδῦ 
Ἐμάσησε, (Ξ ἡ) “ΓΝ 

4: ἀ , » ἡ 

ἐυρονδοκόττησε. ( ὧν ) “Ὰ ἋΣ 

Ἵνα μή. 

"Εμέμφθη, ἔψε- 
ὌΝ ἐκ τένρινε. ( ,᾿ ) ΚΝ. Ἂς 

(ὁ) Λαμπερός, ἀστράπτων, (6) [ 

(δὴ Λαμπρός, σπιν- 

(δ λαμπρός, χανός (ὦ):
 το 

(ὁ) Βάσκανος ὀφθαλμός. (ὦ Ων 



ἐν -πῷἵτο... 

Κατέστη ἀσαφής, 
σι ἐρα] ξιφορσύμενος, 

συγκεχυμένος, 

"Ἐνεδύθη, ἐσκε- ΜΒ ι 1 1 

πάσθῃ--- Περι- ΟΣ ἢ 
βπλάκη {κατεπιάσθῃη), 

(ἡ) Σύγχυσις, ΟΡ Δ}}.12 Ἵ “" 
ἀσάφεια, 

τ καεσράν στεριᾶς οὐ ,.2 υῳ 

ρας κα σάγονς, το} τα 5 

Ἀλοσασδ,, ὀλθιυυ 
Ἔνδυσις (ἡ). μὰ 2 ὉΠ} 

θονυστδ υγοονρος, ον μὰν 
μὲ μαραμᾷς (Δ} ἘΡ α "3 
Κατέρριψε ἐξήπλωσρ--- ἡ. 1... 1. ὅτ 
᾿Ελάκτισε. μον ̓ τ... 

Κατέστη ἐπιδέξιος, «νι, ,7:“7 
ἐπιτήδειος, νοήμων ὅ3.Ὁ ᾿ 5-; 

Ἥρμοσε, ἐταίρισασε, - 

᾿Επιδεξιότης, ἐπιτη- 
δειότης -- Εὐπρέπεια, 

᾿Επιδέξιος͵ ἐπιτήδειος, ἘΜῈ 8.1 

"Ανδκάτοωσε, 4 5 πῇ 1] ̓  " σε ρ} “Π 
περιέπλεξε, τὐ δνάννα, : 
ἐσύγχυσα, 

Περιεπλέχβθῃ, εἸ 9. 6] τ} 
ἀνβκατώθῃ. πὸ ΟΝ ' 

(ἡ) Σύγχυσις, ἀνα- 
κάτωμα;,, κυκεῶν, 

(ὁ) Περιπεπλεγμέ- 
νὸς συγκεχυμένος 

 Ξὰὼ 

Ὁ 5 
οἷν 2 

(85) Κισσός (φυτόν). 

Γάλα (τό). 

Παρέμει- , ὦ τὴν τς “ 
νε, ἔμεινε “ὐτὴν ταὶ ᾿ ὦ--} 
διέτριβε. 

δὲν ἐβράδυνε “ - γὰ κάμῃ. ΒΡ ϊνϑ}ς 

(ἡΠαραμονὴ, Ξ " ἤν ᾿ Ἀ 

διατριβή -- ΕΣ εὖ ΕΣ 
Βραδύτης, 

(ὁ} Διατρίβων, πα- 
ραμένων --- ΕΠραδόνων, 

δὰ - 

Ἔδειρε, ἐκτύπησε, δ-- ᾿ ξ--3} 

(ἡ) ᾿Ακακία (δένδδον), 

(τὸ) Κατάπλασμα, τς δ 1] 
ἔμπλαστρον, τ΄ 

(τὸ) Ξιαρκώδης, Βὔσαρκος. δ-: τ: 

Διέμπινα (Εἰς - ι.}}; 25 πλγι “Ἵ 
τόπον])--- 

Προ σεκολλήϑη, προσεφψφύη. 
Ἔν Ξ, -- 

Σιονεκόλλησα, σωνεπίεσβ, ἀν ᾿ ν΄“) 

ας Ξε τ 
Ὁ ἌΣ ἐατοἐν 

᾿, 5 

.“- αὐ] σδις αἱ 
“κα 1 

5... ] 

52 
ἘΠ] 25} 5.58 
στ ἐς... 

Περιέπλεξε ρ 2: , Ἴκι τῇ 

(ἐμ ππέρδε ψΕ), τα χσ σας 

ἐσύγχυσε ὑπόθεσιν), 

Κατέστησέ τι ἀσαφέςὀ Ἠ 3 «- 
-- ᾿Ἡλλοίωσε, στὰ , ΕΝ 

ΓΝ -Ψ 

᾿Ενέδυε, ἐκάλυψε, υμαλοὶ , ὦ ὡκλο Ἷ 

Συνεκολλήθη, 
συνεπιέσθῃ. 

᾿Εκολλήθη, συνεπι- 
ἔσθη, ἐζάρωσε 

(τὸ Πίλημα, Κατσές 
ἰφασμα 

(ἡ) Χαίτη (λέοντος). 

Πιλοποιὸς (ὁ}. 

ιὁ) Κασσᾶς [σκέ- 
πασμὰ ἀλάγουι). 

᾿Ενεδύθη, ἐφρεσᾳ, 



Ν 

(ὁ) Πέπλος, κάλυπτρα ΜΕ] 
προσώποι {[γιασμάκι!. 

(ὁ) Κεκαλυμμένος Ἢ 2 ον 

(διὰ πέπλου). 

ατέφυγε, 
προσέφυγε. μ ἰνθ εν 

Ἐξηνάγκασε, Ρ ΟΝ - - 

ἠνάγκασε. ὠὶ ὍΝ ΜΝ ν 2 

᾿Ἐπροστάτευσε, ο -ρ 
ὑπσρήσπισε ἐσαλι εἰς 

᾿Ανέθεσα. μὠ} δ΄... Π ;-- ̓ Ἷ 

τὸ] Καταφῇ ον (τὸ) φύγ 
ἄσυλον. 

ἢ) ΚΚαταφυγή, 

ω-»».- εἴχω, Ὦ 

προσφυγῇ. ἰρι 5} ὁ ,. 

(ἃ) ᾿Εξαναγτασμός, πίδσις. τ» 

β ἘΠ εξ 

ἐπ 

“Εγέμεινε, ἐπέμεινε, 

Παρηνώχλησε, ἐπεβάρυνε, 
ἐπίεσα. 

(ὁ) Πόντος --- “}Ἄ -Φ ἢ} 
ΓΆβυσσος (ἦ}. - 5 “6 (...}» ον 

«ὦν 

(ὁ) Θόρυβος, ὀχλαγωγίᾳ (ἡ). ὼἀκἀκπῚ 
"“Ἐμμονή, ἐπιμονή, “-, πὸ“ - 

ἀσχυροννωμοσύνῃ Ἢ ι; εἴ: 

-- Φορτικότης, ἐνόχλησις. 
(ὁ) ᾿Επίμονος, ἰσχυ-" καὶ Ἐν 

ρογνώμων. εῪ εΣ 

“Ετραύλισε, “ - Η, “5 κ 
ἐψέλλισε, ΠΕΡῚ ΚΝ ὍΝΝΝ 

(τό) Τραύλισμα, “ἢ " Γ,} Νν,; Ἵ 
ψέλλισμαᾳ. 

Νι »- 

Τραυλός (ὁ). ες 

Ἔρραψε. Ω : ΜΕ 

απο ρα ραθε Μὴ 
᾿Εχαλινῶθπῃ, ΕΕς τῇ 

-΄ὔὐτλ.-- ὑν 

(ὁ) Πλίνθος (ὠμός) 

(ἡ) Πολυγάλακτας 
ἰἀγελάς κἈπ.ρΡ}) τ Ὁ 

Λιβάνι (τὸ). 86 
᾿ 

Θηλασμός (δ). οὐ 

[ὁ} Γαλακτοπῶκηὸο τς 
Γλινξοποιάς. . 

-, ΕΙ 

(ἡ) ᾿Επιθυμία, ἀνάγκη. ἀ1.:} 
,ν 

᾿Επέτυχε τοῦ σκοιτοῦ τοῖι, 49 

ἘΠ} Λέαινα (ἢ). 

᾿Ανταπεκρίθη, εἰσήκουσε. “Ἱ 
ἀπεδέχθη. γε χ 

Ἰδοὺ ἐγὼ (νᾶμαυ) τως 
Ἔρριψε, ἑξῃηκόντισε ἩΞῚ εἶς 
-Εκτύπησε, - ἥν .«: 

Προσηλώθῃ, ἐνητένισε. ἜΡΟΝ 
Γ " ἑἐ Ἰ .- Εκοπάνισε, ἐκονιο ᾿ ᾿ν εἶν} 
ποίησε -- Ανέμιξε-- 
᾿Εμωρολόγησε, ἐφλυάρισςα, 

δάμεν, Ὁ, ἀπ ὡὐνε 

Οὔλον (τό). (9) με} »Φῦ. ε 13 

Τραύλισμα (τό). αι}; ἀ- 

Τραυλός (ὁ} ἀπ! τ ον ΠΟ: “ἘΞ 

ΜΡ 

- -" ἅ. 

4.,."]} 

τραύλισα, 

ἐξ ᾿Εφίλησε, 

"ἜἬ κάλυψε “1 
{πρόσωπον { ᾿ 
διὰ πέπλοι"). 

(ὁ) ᾿Ασπασμός, φίλημα. 

ἔῃ 

(τὸ) Φιλί, φίλημα. 



ἐν ὐΥν.- 

"νυ. {τὸ} Ακρον ὀφθαλμοῦ. 

(ὁ) Παρατηρητής, ἐπόπτης, κι. «7 
ἐπιτηρητής, ἐπιστάτης. ἀν 

(ἢ) Παρατήρησις, ἐποπταία͵, τι ΔΝ 

ἐπιτήρησις͵ ἐπιστασία. 

Παρατηρητικότης (ἢ), Δα». ΕΣ 

Παρατησημένος (ὁ). »» 
(ἡ)Παρατήρησις, σημείωσις -ς οἱ. 
ὑστερόγραφον [(Υ.Γ.) ἘΡ »ελ 

Παριρτύλιξε, «1.1 . “ Ἵ σις 2 ἀν 
περι βαλε, «λ.. . Ἄν 
περιβκάλυψε. 

"“Επέμεινε --Κατέστη . ἩΒΗΡΙΩ 
ἐνοχλητικόσ, ὀχληρός" σ 

Περιδτυλίχθη, Ὁ ιν, πὸ 
περιαβλήθη. “ κάρξισι; ἐμόνς 1} 

[οἱ] Πρόποδες (ὅρους). δῇ. 
[τὸ) ᾿Εφάπλωμα, ; 
κλινοσκέπασμα, ᾿ξ. οὐδ. 
Σκέπασμα, ἜΝ .“} 
ἀνδοομίδα “ὦ ΕΝ, «ἀντ, 
--ἰΕξωτερικὸν ἔνδυμα, 

Κατέφθασςα, ἐπρό-, "κω, προ σι 
φϑασα, ἐπρόλαβε (2:3 τ ρ ἐμ 

Θ᾽ σοὶ 
Προσήρτησε, προ- . "Ὁ ,μδ)0 
σῆψα, συνῆψε. - ὅτι» ᾿ 55:1 

Προσηρτήθη, -, πον, ἢ 
προσεκολλήθη, “- ὄςξ γι 5... ἢ} 
προσελήφθῃ. 

(ἡ) Πρασάρτησις, προσκόλ- 

Προσκολλήθη, 

ΠΨΒ ἀησις, προσληψις. " 

(ὁ) ᾿Ακάλουθος---[(τόϊπαράρ: . “ἡ 
τημα, συμπλήρωμα. ὅτ 

(ὁ) Καταδιώκων, καταδιω- ὃ. ΔῊ 
κτικόρ, «". 

Καταδίωξις (ἡ). ἜΡΡΕΟΝ 
Συνεκόλλησα, 
ἐκόλλησε {μέταλλ ΕΕΡ προσ 

ὧν 

χαλινός ὁ. κ᾽ ὩΔΊ ος (α 

ΠΕ εἰ.3} 

πο ρπι 
ἘΕπιτροπή (ἥ). 1.5} 

πΆργυρος (ὁ). ὑορα 
Συνεσφίχθη (σχέσις, ἀμ, 
συγγένεια), τ: ᾿ ἐ 

- ὦ ὦ 

(3 πὸ εξ 

Στενὴ σχέσις, συγγένεια στενή. ἦξ- 
.; ἐξ 

᾿Επιμονή (ἡ), εἰ-3} 

ΑΝΝΜΕΝ (ὁ) ̓ Επίμονος ἐμμένων σ.: τ} 

ἔθαψε, ἔνετα: ,“ Ἵν ι“ γι “Ἱ 

Χαλ[ίνωσις (ἡ). 

Χαλινωμένος (ὁ). 

"᾿Επέμεινε, ἐνέμεινε, 

φίασε, 

Παρδξέκλινρ, Νὰ “. “" 
ἐξέκλινα, ω- ἀξ ᾿ α5 ἢ 

᾿Απεστάτησε, ὡ αδῶς τ ,..1.} 
ἀπεσκίρτησα. 

Τάφος (ὁ). 5,..3., "4 ᾿ Ἢ κὰν. ἢ 

(ἡ) ᾿Αποστασία, ἀποσκίρ- 

τήσις, αἵρεσις, οἱ. 

ΩΝ ᾿Αποστάτης (ὁ). 2 

μὰ . ..» ππ Γλείψιμον {τό}, 
᾿Εστραβοκύττα. ΝΞ ΞΕ 

ξε, εἴδε λοά. οἱ ἤτσε τε δ. 4: 

Στραβοκότταγ-. ..15} 11. ας 

μα (τὸ). ῬιΘΡὰ.  ..ὶ 

Τὸ ἐσωτερικὸν ΕΝ 

ὀφθαλμοῦ. ὦτα! 8.» 

(τὸ) Βλέμμα, ματιά---Στιγμὴ -“τ " “ 
ίχρον, διάστημα). τ" 



ὑϑ ουυλ.. " 

Ὕβρισε, ἐβλασφήμη: 

σε, κατηράσθη. κι 
"Ἀνεφύη γένειον --Ο ι- δι τ 

ἐτήρησε πῶγωνγα. σης ΐ τ} 
2η ΒΞ ..- 

(ὁ) Πώγων (πηγούνι). Ὦ,»»»- “σοὶ 

τῷ Γένειον, 
τ τᾷ 

(τὸ) ΜῈ" “ξ 1.2 
γανειάς (ἡ). 

(ὁ) Τραγοπώγων 
ἰφυτόν). 

Φλοιὸς (ὁ). 8. 

Γανβισφ ρος (ὁ). φϑτὶ ̓̓  3..3 

"Ανεκεφαλαίωσε, συ “.512 Φ- 

νῴώψισξ, ἔκαμεν ἐπι- υαυρεὺ (γος ϑς. 

τομῆν, 

[ἡ Συνοπτικότης, . δ ς 

ἀνακεφαλαίωσις. υγα,ϑο 

(ἡ) ᾿Επιτομὴ, περίληψις, 5.1 } 

σόνοψις --- (ὁ} Συνοπτικός, “΄ 
ἐπίτομος. 

(ἡ) Σχισμὴ ἢ ΠΝ ΑΒ} 

ρωγμὴ (γῆς), ἐδ ξ ὁ 
᾿Εφιλονέκησε, ἤρισε Δν (1 

ἱπεισματωδϑῶς). 
. Ἐ.- 

(ἡ Διαμάχη, ρῆξις, ἔρις. ΝΕ 

(6) Φίλερις, σι ἡ εἰ 

Φιλόνικος, 8} 4 5 βιλο. 

- "ὦ, --"- 

[6] ᾿Ασπονϑος ἐχθρὸς, 54... ἢ Ε Μἴ.1 

᾿Εκέντησε (σκορπιός) ΕΣ 
ἔδηξε, ἐδάγκασ, ξ ἔ ἐ ὦ 

(τὸῇ δῆγμα, κέντημα Σ Ω 

ἰ(τσιμπηματιά}. 

(ὁ) Κεντημένος ΝΞΟ 

ἰτσιμπημένος). ἐγ 2 ὁ Ὁ 
"υ ..: 

(ὁ) κρότος, θόρυβος. ... 

Κατέστη μαλακός, ,λω, ἢ 2. 

εὔκαμπτος, ἁπαλός. ὁ εὐ ὦ} 
«Ὁ δ. 

ἰλαλακός (ὁ). ὦ 

στα, 

Κατέστη σαρκώδης, ᾿.ο ἝΝ 

ἔκαμε σάρκα. »Ὡ- ᾿ π-:- 
᾿Εκόλλῃησθ, - μι. ἢ δ ΜῚ 

συνεκόλλησε."" “ Ὺ στ ᾿ "-" ; 

᾿"Επουλώθη [πληγὴ ᾿ εἰσι -- 8 , 

-- Συνεκολλήθη. ἜΣ α ον 

᾿Αλληλοδοφάγη, - ιν “πὰ ὦ 

κατεκρεούργη: ων , ἐ ἄὰ 

σεν (ὁ εἷς τὸν ἄλλον.) 
(ἡ ἸΣ ἀξ, μ“ ᾿ Ϊ Ὶ ᾿ ..» 

(ἡ Συγκόλλησις, δι“ Ὶ . - 

κόλλημα μετάλ. ΩΝ - Ἄ
Ν ρ- Ὁ 

Σαρκώδης (ὁ) κατ Σ, 
(ἡ) Κρόκηῃ ἰ(φάδι) "1 - 

--υγγένΒπια. Ἰμμϑδν δ .,...- 

Με ἐλεταλλόκολλα (ἦ). ῥ - 

(ἡ) ᾿Επούλωσις {τληγῆς} ἢ 

-- Συγκόλλῃησις. εἰν. 23 ᾿ 

ὁ} ᾿Αλληλοσπᾶ- 
- αν 

ραγμός, σφαγή ((- ον ἤσελὰ 
{μακελιό), 

'Εσολοίκισα. ρωμγ ερ Ἀ 7 

Κατέστη εὐφυής, ἀν“ 

τελήφϑη, κατενόησα. ὕσν ὐσϑς 

᾿Εμελοποίησε, ἐτόν- ἢ “ ᾿ς 5. 

σεν (εἰς τὴν μσυσικὴν) ὑπο 5.2 
εἰ 

"εἰ, ΑἹ .3.0.».] 
Μέλος ἢ ἦχος ἢ τὸ -" 
νος {μουσικῆς} τὸ. Ὁ] “. ὑ-:. 

λοικισμάς, 

"ΕΨψαλμούδισε, 

(ὁ) Εὐφυής νοήμῶν, 

(ἡ) Εύφυτα, νοημοσύνη. 

(ὁ} Σολοικίζων͵ 

σόλοικος, γον πα 

᾿ - Ἰ ᾿ »» “τ 

᾿Απεφλοίωσε πα 9 φελίι (3: 



" οὐγτνα. δα] 

"Ἐπίεσε, ἠνάγκασε, ὥθησε. ει “ 

πράσεως, συμταγῆ Ὁ 9570 
Ἴγέφθη, προσήφθη “ὁ ἈΠῈ απ} 
προσεκολλήρη -9 59 ΣἹτε δ σ 

9». ὁ χἹ ᾿κόλλησε, 

(δ) Παῤακείμενος, ΚῈ 

πλησίον, ἔμορος. ἘπΡ 

(ὁ) Κολλώδης, γλσιώδης ὦ - 

(τὸ} "Εμπλαστρον,  ΦΙΩ 
κατάπλασμας, .9.}.2 12 

᾿Εχρριάσθη, αἶχαν 
ἀνάγκην τινος-- 
"Ἔπρεπε, προσήκει. 

Κατέστῃη τι ἐπάν χυκες, 
ἀναγκαῖον, 

Οἰκούῤησεν νι Ἰπως 
ἀσθενής. ΚΒ οὐ ἃ 52 

Ὑπεχρέωσᾳ, ἠνάγκασε Δ τ α 
ἐξηνάγκασε, ᾿-"» Ρ̓ ΒΕ 

Ὑπαχρεώθῃ. π Ἄλς 60. 

᾿Απήτησε. [3 ἐμ] 

(ἡ) Χρεία, ἀνάγκη, 

(τὰ) Χρειῴδη, ἀναγκαιοῦντα. 65} 

Ὁ 
(ὁ) “Ὑποχρεωτικός, ΜΝ 
ἀναγκαστικός, «1. 

(ἡ Υ ποχρέωσις---αὐθύγη, προ- 1.- " 
μήθεια--Τιμάριον, φέσυδον. Ἢ .-ἢ} 

(ὁ) Τιμαριωτισμός,
 - ᾿ 

φεουξαλισμός, ΝΣ
 ΡΝ 

ΕΝ 

(ἡ) ὙὙποχρέωσις, 
ἐξαναγκασμὸς. 

[τὸ μάγγανον 
(σιδηρουργοῦ) -- 
Τυπογραφικόν αἰδο (6 -πΝ 

Παρὰ (τινι), οἱ ἡ Ν “1 

“ἔχει, κέκτηται, 7! 

Ἔκ μέρους του, Δ 1. ὡ 

Μαλακότης (ἡ). 1 μ ὦ 

Παρ᾽ ἧμῖν. ἘΝῚ 

᾿Ενοστίμισε, ἡδύνθῃ. ἮΝ 
-. ὦ, .. ὃ 

Ἡδονίσθη, ἀπέλαυσε, “ ἂν . .5.}} 

᾿Απέλαυσε, αὖρέ τι “ὦ « ΠΝ 

νόστιμον. ἀξ . Ἃ.5..} 

(ἡ οστιμ δα, ἠδύ- αὔνσι, ἰἄςν 

της, ἡδονή. δ τλα2 5.1 
Ὁ. 5 

(ὁ) Νάστιμος, ἡδύς. ; Δ] 

(ἡ) ᾿Απόλαυσιρ, λὰν 

ἜἝκαρςσα (ἔτσοσυξε), και σὰ 

ἐκαυτηρίασε, ξδηξ. δ ιξ Ὁ 

(ἡ) Καυστικότης, δριμότῃης, ὁ “1. 
δηκτικότης. ζ. 

(ὁ) ΚΚαυστικός, δηκτικός, Ω 
δριμύς. ζ' 

᾿Εκόλλησα (λάσπη) -’ »,.-, ἡ 
᾿Επαγιώθῃ. -- ἧ""-"ὋἪ δι ᾿ 

ΜΙ 

οἷλος Ὁ9 
Ὁ} 

(ὁ) Γλίσχρος, πενι- 
χρῦς, εὐτελής, 

ἼΛγαμος (μπεκιάρῃς). 
Κατέστη γλοιώθδης, τι. σπἦνς .“ 
κολλώδης, δὰ σεῖς, 

Ἐκολλήθη. - (3 » 

(ὁ) Γλοιώδης, κολλώδης, 
ἐλαστικόο, τ. " 

(τὸ) Γλοιῶδες ἐλαστικὸ- ἀρ 

τῆς (ἡ). 45: 

Συνῆψε, ἤνωσε. 



ολἱαὶ 

πῆρ, -ἰ 2.3 τῆν 2. «3... 
ἐπεκολλήθη. προσήφβθῃ. 

Ξκόλλησε, ἐπεκόλ- - ᾿ς " 

Ἷ ταὶ ε-...} λησᾳ, προσῆμε, 

(ὁ). Γλοιώθης, Κολλῶώδης. 

ὅ.α..}; ταὶ 

(τὸ) Ἔμπλαστρον, τσιρόττο, ιὁ.μα..} 

(ὁ) Παρακείμενος͵ 

πλησίον, ὅμορος. 

Κόλλημα {τό}. 

(τὰ) Κόλλημα, . ΣΟῚ πἴΠο 8,5 

[ἡ] ἐπικόλλησις, νυ ὅ.4.:.}} 
σῴν ας. 

ΟΝ, 
Κεκολλημένος. 2.-4.}. 

(ἃ) “ὥμαρυς, γειτο- -. “᾽ς , 

νίκος, σὺν αφῆς, ῴφλ δ 

[ἡ] Γειτνίασις, συνάφεια, 
“-ω 3 
Δλιρ λα 

'Επέρασε (κλωστὴν πιο ΤΩ 

διὰ βελόνης). κϑὰ γε" 

᾿Εκηλίδωσε, ἐμό- θὰ πὶ ἢ 5 νὰ - 

λύνε, ἐβεβήλωσε -“ξι 
Ἔσλι ἐ- 

᾿Εκηλιδώθη, ἐμο- " . μι ἢ Ἵ 

λύνθη, ἐβεβηλώθη 

(ἢ) Κηλίς, (τό) στίγμα, ττς Ἠ1 

ρύπος. 

᾿Επεριποιήθη, ἔδει - με 

ξε ταλωσύνην. : τς} 

Κατέστη λεπτός, ΤῊΝ, ἐς ΑἸΕΊ 

εὐγενής, ἀβρόφρων. 
κ4 12. {π ἢ 

᾿Εδώρησε, ἐχάρισε. ον ἐς Δ. 1..}} 

“Ἐμετρίασε, κατεαπρά:- .Ξ17. .ἢ “ 

ὄν, ἤἧπάλυνε. ἜΓΒΡἢ ὡς 3.1} 

«ἡ πὰ 1 .Ἔ - Ἄσιον: Συμπεριεφέρθη 

ἁβροφρόνως, 
εὐνψενῶς. 

᾿Εμετριάσθη, 
κατεπραῦνθη, 

Ὧι, «ὦ «ἢν «τ 

οὐχ εκ Αὐο ὦ 

ο ὐγι-. ὧ 

(ὁ) ᾿Αγῶώριστος (φίλος κἈπ.,)} ὌΝ 
προσκεκολλημένος, ἐνῶδλ- . 

χής--᾿λοχαγός. 
- ἶ . ’ 

Ὑπολοχανγός (ὁ). Ν᾿ “ Ἧ ὅλα 

- 1ἃὰ . . 

᾿Ανθυ ππολοχαγός (ὁ), οὐ Ρ ΕΝ 
-Ξ “»π 

[ἢ] Προσκόλλησις (τὸ ἀχῶρι- « ἢ 
στον) -- ᾿Ενδελέχεια, ΣΝ 
κορτερικότης, 

ὁ} Ὑπαχοσρωμέ- “ἡ 2 . στὴ 

ἾΝ ὍΝ ῥῶ 

(6ὁ} Φεουδάχης, τιμαριοῦχος ἦς ἔ , 

-- Προμηθευτής, ἐνγολάβος. (Σ 

᾿Εκέντησε [ἐτσίμπηπβ) ζ--“- ἔ 8“: 

[τὸ] Κέντημα (τοϊἱμπημα). ἴα] 

'Εκολλήθη͵, -- ἐφ.“ ὅπνάγο 2 

Κατέστη εὐφραθῆς, . 7 ες - 1 
εὔγλωττος, 

Ὕβρισε, ἑκακολός- 2, 1 ἥν, .7 “ 

γησε, ὑατ ἐρ τὶ 
σ «- ᾿ 1 

σϑθνς Ὁ. 

Βόγλωττία (ἢ). 

(ὁ) Εὐφηαδήσ, 
εαὐγλωττος, 

(ἡ) Γλῶσσα-- “πὶ 5 οἷ 

Διάλεκτος Ἐπκοος ὅσω 
᾿ ,, 

᾿Επιγλωττίς (ἧ). χω ΑἹ οἰ, 

ἘΣ ΟΝ 
σε, ἐστοίβασε. σαὶ ευατα3 
Κατέστῃ λῃστής ΠΡΈΜ μΝ ὗ μα ἡ 

υσγάθις υα" 
12...».8 

Λῃστῆς (ὁ). 

Λπστεία (ἣς, 



ὧν οὐ... 

[τὸ}) Παιϊγνῖίδι 
παίξιμον. αἰτεῖ 12 

Γιμναπτικὴ (ἡ), ἀξ ὺ) ΒΠΑ͂Ν] 

(τὸ} "Ἄθυρμα .. ἡ ἀπ} 

(παιχνιδά ἡ, »}} (-...ε} τ. 
παίγνιον, 

᾿ 

(ὁ) Σίελος (σάλιο). ουἱα] 
(ὁ) Παΐκτης χων ι5.1 

(εἰδικευμένασ), " . «αὶ κα βς. 

ΓΙΠαιϊχνιδιάρης (ὁ, ἜΡΙ 

(ἡ) ᾿Αστειότης -- ἊΝ 

᾿Απάτη, δόλος (ὀ᾿. -- 
Ἁ .“- ἃ 

Σιτάδιον (τό), «αῷ δὰ “ξ ἘΕΡΉΤΙ 

ει χλισοΝ ΚΕ ἐπε! πΡα 

(τῷ Τραύλισμα, }ὰ Κρ 3.2 

"Ἕκαυσε. ξ- 5 ξ ὌΝ 

Ἔγλειψε. ὥσκιν ᾿ ὦ-} 

Γλείψιμον {τό}. 1 «1 

ἑουταλιὰ (ἢ). 1. ἢ 

“Ὅκτι λείχεται͵ (τὸὐγλειφόμανον ωῳ “1 

Κουτάλι (τὸ. ὀρλέις ΡΝ 

Εἴθε- -᾿Ἴσως. 

ἀκήθτραψε ἘΎΣΡΗ ᾿ 8.53 «, 
--᾿ ἀντήχησε, ἤχησε (φωνῇ), 

᾿Ελείχετο (ἐκ δαί ψης), ας " εν 

᾿Αντικατοπτρι- ἐνῷ ΜΝ ἡ: ΩΣ σμός (ὁ}. 

Κατηράσθη, ναθεμάτισε ““., ““- 
ἐβλασφήμησε ΡῈ, ̓ ἜΡΟΝ 

Εὐρέ τι λε- ἀπ Δ πὸ πο πὸ 9 
πτόν͵ ἁβρὸν. τἀ ὐοι τ ἐκ αν 1 Ξ.] 

(ἡ) Εὐγέ- ", ἊΝ . 5». ἢ ,.ἅι ἢ} 
ὑπ λε- ἴα} (..}..}} . Γ, ) .ὰ 0} 

πτότης, ἀβροφροσώνη, Φιλοφ ροσώνη, 

Δῶρον (τὸ), ΔΑ 0} 

ὁ Εὐγενής͵ λεπτός. ἰχΊ ᾿ ξ ἘΝ 

ἀβρόφρων, φιλό- 

φρῶν, 

«ἀν. 1) ,. 14} Τὸ ὡραῖον φῦλον. 

(ἡ Κ αλωσώνη, ἀβροφῃσ- δι 

σύνη, βὐγένδιαι. κἀϊν 

᾿Ελαφρυντικός, καται- "ἃ πιο} 

πραὺν εικός, ἘΡΈΡΗΡ 

ΔΦιλοφρόνησις, καλῶ: τ ΝΕ 

μεταχείρισις, 

᾿Εκολάφισ, ἐχαστοῦ' . -- σ 

κισα, ἐρράπισε. ρὸν ᾿ »-ἰαὉ 

Συνεκρούσθη- - 

σαν τὰ κύματα. Εἰ} ΣΝ, «νοΐ τ ἢ 

(ὁ) Κόλαφος͵ ράπισμα, “παρ 

γαστοῦύκι, 1.1} 

(ὁ) Ορφανός [μητρὸς καὶ τιατρός]. “Ὁ. 
»»" 

ν»"" 

ΠΙαρεϊά (ἧ. 

Προσεκολλήθη, 5.“ ἐμ . ὅν, τ 
ἐπέμεινε, ΒΌΡΩΝ ἣν ἀ5. 
ἔἐνεκ αρτέρησε, 

(ἡ) ᾿Επιμονή, ἐγκαρτέρησις. »ὰ}} 

᾿Ανεφλέγῃη, “νι τ, Ἵπ σ Ἡρ 
ἔκᾶμε φλόγας οἷ}. οὐδ}. -ν ὁ 1. 
ἰφώτι ἃ). 

[τὸ) Πῦρ, φωτιά (φλογώδῃρ), «Ὁ. 

Ἔπαιξε, ΒΌΡΕΤ, ἔ ΌΝΝ 

“Εσταξμε σέελον ΝΜ “- 
(νήπιον). ΦΌΡΟΝ ᾿ ὌΝΡΕ 

“ἙἘκαμέ τινα νά 5 -" 
παίξῃ. αὶ ᾿ αὐ 



ὯΔ 
ὐντ ορ 

ψευδολογία (ἡ). 2) .,ὶ 

(τὸ) ᾿Ιδίωμα, διάλρκτος, 

(ὁ) Γλωσσικὸς - [λῶσ- 

σολόγος, 

(ἡ) Κατάργησις, ἀκόρωσις, 

(ὁ} ΚΚΞατησγημένος, 
ἠκωρωμένος, 

"Ἔστρειμε πρόσωπον). ἘΝΕΕΝ 11} 

Ἀπέστρειμε (πρόσωπον). 
ὡς τ στ 

᾿Επέστησε τὴν Ν᾽ ἘΠΕ ᾿ .Ἵ 

προσοχὴν τινός. 
“Εστρεψε (βλέμ- ΔΩ : 5. . ΤΣ 
μα) πρός, 

᾿Επρόσεξςε͵ ἔτεινε 

(προσοχὴν πρός), 

(τὰ) Γογγύλιον (φυτόν). 

Δ ΑΞ Ἢ 
ἐπ "ΜΗ 

τ 

(ἢ) ἐλατιὸ, στροφὴ ζι ΠΡ πολι 

κεφαλῆς, 

(ἡ) Προσποχὴ, προσήλωσις, 
ἐνδιαφέρον, φροντὶς. 

Προσηλωμένος, 
πρσσεκτικός 

᾿Εκαυσὲέ τι (φωτι ἀ). ΓΕ ει} 

(ὁ) Καυστικός, καυτερός, 

(ὁ) ΜΜανδραγόρας (φυτόν), 

Ἐπρόφερε, Δ, ᾿; ΗΝ εὖ 1 

ὡμίλησε, 
ἤρθρωσε ( λέξιν}. 

᾿Ἐξέβαλεέ τι ἐκ “ΝΥ 
τοῦ στόματος. “Ὁ 

(ἡ) Προφορά, λέξις, 1.1.“ 
ἄρθρωσις, Ῥω 

᾿Εκφοασςτικός, λεκτικός, 
προφῷρικός, 

Ξ ΔΙ Δ 
ξ -ὶἍ 

"μ» ᾿ “11 

(ἡ) Κατάρα, ον ξ ξ 13} ὮΝ . .." 

ἀνάθεμα ΒΝ 

(ὁ) Κατηρομέ: Ὁ 6} 

νος, ἐπικατά:" ππελα. ὦ γα οὐ «ὦ 

μάτος. 

-.. “ἡ. 

[ὁ) ζαταρώμενός βλά σφημος, 4". «] 

Σατανᾶς (ὁ). ὦν | 

"ξηντλήβη, ἐκουσάσθη, πασανα «1. 

“ .} 

(ἡ) ᾿Εξάντλησις, κούρασις, μσ ραν 

διπλοσά γουνοςίδίπλωῳ:- 5... πα} 

μα σαὰρτός λαιμοῦι ὈΚΚΙΣ α ταν 

᾿Ὡμίλησεν αἱ- Σ 

(τὸ} Αἴνιγμα, .]- 94. 

γρῖφος (δ). ὁ. το 

[Ὁ} Αἰνιγματικός, ἀσαφής. “-“"λὰ 

Εθορύβησε, μοῖν μὴ 1 ν᾿ νι Ὁ11 

ἐπατάγῃησε. 

(ὁ) Θόρυβος, ΠΝ . Δα ἽἼ 

πάταγος, 

Ἤφρισε (ἐξέβαλεν πω τ 
ἀφούς ἄγελ ἄς }-- ρ-λν ᾿ ρ-Ὡ 

Διέδθωσαε ψευδεῖς εἰδήσεις, 

Ἔθεσεα νάρκας, ἣν ὯΝ 

(ἡ) Νάρσκη (στρα- εἶ Ἵ 
τιωτικὴ κλπιοὶ Ὶ ἧ ΤΣ Ἵ,» 

(ἡ} αας αουλλέκτις 
ναρκαλιθυτικόν͵ Ἄν} 1 .ςξ 

(ὁ) ᾿Αφοός {στόματος . 

ἀγελάδος,, δὴν 

ἡ αλοκεος Φϑ σθνς 88 
᾿'ΩὩμίλησε, εἶπα ΓΝ εἶα γὴν 

Ἐψευδυλόγησε «σΑλ εἰς}. 28 

Κατήργησε, ἠκύρωσε. «σἂν ἐς 9} 



ἀμ! 

Διώρθωσϑ, ἐπιδιώρθωσε, Ἐπ πον ἐν 

(ὁ} Εὐτελής, ποταπός. Δ[Α] 

Εὕροσις (ἢ, δὰ ἢ 

᾿ 
Ξ- Ὧι αἱ Ετιτλοφήρησα, ἔπω- ως 1 ᾿ 

νόμασε. ἧς - Ὁᾳ0ῃ 

Ἔτιτλοφορήθη ΟΞ ὅττι ἜΝ 

ἐπωνομάσθη. -"- , ἘΒΕΡ 

(ὁ) Τίτλουῦ, ἐπτῶγυ"- «δι .ἽῸΌῸ - 

μᾶν, ἐπίθετον οἱ} ΧΟ ΡΕ 

(ὁ) Τιτλοφορημένος, ἐπὸο- ΓΡΗΣ, 

νομαξόμενος. 
: 

Ἔνγαονι- προ, Ὁ 
- ὅδ ὅσ 

μαποίη 58, ὭΡΗΙ ς΄: 
ἔρριψε γᾶριν. 

ΕΨΕΝ ̓ς ΑΙ» ΑΚ 5:8} 
͵Εϑάμάλισε, 3. 

ἐναβολίασε, νι ϑ 
(ἡ} Γῦρις, λύμφη, δ μὴ δ τον 

ὃαμαλιίς, μπόλι, τὰ! . πα: 

(4) Γονιμοποί- «Ἢ εὐ, Ὁ "- 
ηῦϊις, ἔμβο ζ. “5 Ν 

λιασμός͵ ἐγκεντρισμὸς, 

Περισυνέλεξε, τς δὼ δκ ας τα 
{(ἐτσιμπολό: ἰαῖν γ. ἰμλ6)» κὰν ει ας 
γησε).. ἐσταχυολόγησε. 

(τὸ) Περιμάξευμα (δ, τι 
περιμαξεύδται), στα- 

χυολόγημα (πρᾶγμα). 

Εὔρημα (τὸ), 

᾿᾿ 

ει 

ϑεὲ γυλι μὲ πα ἸΔῈ. Ἢ ΧΊ 
.Ἵ "δ 

«ἢ [ε 

(τὸ) Σταχυολόγημα {πρᾶξις}. μὼ 

(τὸ) Σταχυολόγημα ἀπο- μΠἜ 1τ 

μάξεμα (ἀπομεινᾶριλ, ὦ} 

(τὸ) ΓἜκθετον μ:} ᾿ς ΧΊ 

ἰνἠπιον). , Ἂ τὰ 

τις (ἡ Λαβίς(τσιμπί: 
δι)--Πυμάγρα 

ἀροσςς λ, (ἡ) Τριχσλαβὶς -- 
Γραφιίς--- ἀράχνη 

- ὔτ.. .Α] 

Αὐτολεξεί Ἰ. ̓» Δ.) 

τὸ ᾿Απόρριμμα(στό ΕΗ ἐπ. ΧΡ 

ματοῦ) ἀποφάγι. ὯΝ 

'“Ετύλιξε, περι6- ο- ΜΕΝ ὦ ΖΊ 
τὐλιξα, ἔστρηψε. ἡ 

Περιετυλίχθη, :- ἀν, Ψ 5.5} 

πεαριεστράἄφη. Ἐ " 

[τὸ Τύλιγμα, περιτόλιγμα, στρο- τ᾽ Ἶ 

Φή, περιστροφὴ, ἐλιυγμός. 

(τὸ) φουντωτόν δὲν- «1. ἢ} , 

δον, πυκνόφυλλον εὐ " Ἃ ΠῚ 

μ᾿ Ὦ ,ὰ 
(ἡ) Στροφὴ --- Σαρίϊειον --- τῳ, 

᾿Επίδεσμος --- Δέμα. .ὰυ 

(τὸ) Περικάλυμμα, ..1.- ὑπεὴν 
(ὁ) ἐπίδεσμος. «αὐ ἰὰ: “ Ὅὰ 

Σιγαρέττον (τό}. 

(ὁ) ᾿Ανακατωμένος, μικτός, 

ΟΣ Ὁ Δ] 

τ τρὲ 
Διαφόρων Φ.: 
λῶν ἄνθρωποι. 

Ρῆμα ἔχον δύο ἀσβϑ' 
νῇ γράμματα πλη- 

σίον πιχ. 25 ᾿ 

τὰ) Περικάλμμαᾷ Ὡ- δ - 

τ Φάκελλοςυ. καλὰ. ς δὰ 

ἰντοσιἐ). 

{τὸ Πυκνόφυτον (δά ὕοσρ), 
φρυντωτὰν ἰδένδρον!, 

Ὡς, πὶ 2 
ς ἀτιλε 

(ὁ) Περιτυλιγμένος, πεέρικατ Σ Ἵν 
καλυμμένος. - 

Συνέρραψεζένδύματα) ἘΠΡΗΝ ὦ ΡῸ 

πεν Συνέρραψε 
ἐπλαστογράφησε, 

(τὸ) Σύρραμμα, ουρ- 
ραφῆ, σωνονθήλυμαι ἘΡΕΡΤΟΌΡΙ 

(ὁ) Συναρραμμένος (λόγος ΒΝ, 
μετὰ μύθων), πλαστός ιϑιλδα 

Ἤδικησε, ἔβλαψε, ΕΝ εἰ 1 εχ " 

χὰ. Πἔ Εὕρε. 



5. νύγεςς 

Παρέλαβε, ἔλαβε, Ὥ "“ Ὦ .-- ῥαῖπ᾿ 
᾿ ὦ ἐρᾶν μὰρτ ἐ τα 

- ὑπεδέχθη. 

Συνάντησις, συὺ- 1.55} λει μὴ 

νέντευξις, ὧϊ. 4}.,...2.} ἽΝ 

(τἀ) Ρίψιμον {πέτανμα) -- 
(ἡ) ᾿Εκφώνησις (λόγηυ). 

Πλάγιασμα (τό). 

εἰ} 

"Ἔναντι, ἀπέναντι. ἈΡΒᾺ 

Αὐθορμήτως, ἀφ᾽ ὉΠ ως ὧν 

ἑαωτοῦ ἘΝΩ Σ 

Σωυνάντησις, συνέντευξις «τ. τῶι» 

Προῦδπάντησις, ὁποδοχή. ἌΝ “ὦ 

(ὁ) Τόπος συνεντεύ: πὴ}. ἤν 

ξεως -- Σημεῖον “ἀξ κ  λλ 

ἐνώσεως γραμμῶν), διασταύρωισις. 
ὰ 5." 

δ μαι τον 

ΔΝ ἱν Ξ 
Ἢ , 

ΒΒ), 4 ᾧ ι- 

“ ἃ εἴ - 

οὐ Ὡς εἴκ 1; 
2 

οὖς ἐ ἐ ες “Ἵ 

Δ νας 
[ὁ) Γρόνθος, γρονθοτόπημα ..Ὁ 

4 Ἃ «: 

ξ 83 ἘΝ 6 1.9 

ὈΧΊ 

Σταυροδρόμιον τό) 

Ἔν τῷ 
ἐπανιδλῖν, 

(δ) 'Ερριμμένος {πεταμένος) 

Πλαγιασμένος (ὁ), 

“Ἔδειρα, ἐμα στίγωσε 
--ΙΚατέρριμε. 

᾿Εβράδϑυνε. ἔχρονο' 
τρίβησα, ὦ «νῆσε, 

(ὁ) Βραϑθός, ἀργός, 

᾿Εγρονθοκόπησα. 

Κατέστη εὐτελής, 
ποταπώς. 

(ὁ) Εὐτελής, 
ποτα πός. 

(ἃ) Λάκκη (βαφὴ) 
-- 10 ἑκατομμύρια, 

Ἔνγρονθο τόπησᾳ, 

ἘΨΨῚ 

(ὁ Περισώνει- ΜΡ κὰν 
λεγμένος, ἀαῦ “κα ὁρμαῖς 
σταχυολογημένος ---Ἔκθετον (τό). 

᾿Ανήρπασε .ὐλο}  ω και ἡ μα γι ἘΡΊΓΕ 

Κατέπιε, κατεβῇ ρὁ- εΞ.. τ «5 
χθισα (ἔχαψε). ᾿ς, ὁ 4.}} Ξ εὐ λἕ[ὦἐ 

ελέκ. ΟΜ -Ξ ΦΧ ΟΊ 

ἐπθοῖε, οτεο ΑϑδΑ αδρι τα 
Ἔτάϊσε ἐἐμποῦ- ΓῺ Ἐν ῥέε 

(ὁ) Βλωμὸς ἰμπουκὶ ὰ) .12. ς 1“-2! 15. 2} 

Κατέστη εὐφυής, οτὰν 21} 
νοήμων 

Ἔδιδάχθῃ ἔμαθε 
ἑκατάλαβει ον νι ει. α!] 

'"Ὑπηγόρευσεν (ὑποβ- “Ὁ ΔΑ 

λεύς) --᾿Ἐδιδαξε ὠλο ἐμὰ} 

ἔμαθέ τινα. 

(δ) ᾿Αγχίνους, ὀξὺς εἰς “ -" 

ἀντίληψιν, νοΐ μῶν, ἸΨῃ 

[ἡ) ᾿Αὐχίνοια, ὀξεῖα -“ς “5 τ 

ἀντίληιις, νοπμοσόνη, ψ, ὦ ἰὼ. 

(ἡ) νπαγόρευσις ὑποβολὴ ΟΑῪ 

(θεάτρου). 
Λ 

Ὑποβολεύς (ὁ). 

(ἡ Παραλυσία προσώπου -- “"ἽἼ 

(ἀσθένεια). 

Εὖρε, συνὴν- - Ὁ" πϑὴ ν σ 
τῆσε. 3}; ἘΡΕ ἡ 2: 

ΓἜρριψε, ἐπέταξε 
(λίθον κἈπ.}. 

“Ὑπέβαλεν ἤ ἔθεσεν 
ἐρώτησιν, 

τι 

ὙΓ ΑἪ 
τῶν κ᾿ 

᾿Εξεφῴώνησπε λόγον. 

Συνέλαβε . δ ἄιο ἢ 

ἐταάκωοθ). ὦ υδ---ὐ Ὁ} 

᾿Εξηπλώθη, Π  ΞΌΕΣΝ 
ἐπλάνκασε, ἀπ [ ἀλ:) 



᾿ γα... 

Ἥνψατο, ἤγγισε, 
ἔιμαυ τε. 

᾿Εζήτησέ τι μετ᾽ 
ἐπιμονῆς. 

(ἡ) ᾿Αφὴ (ἄγγιγμα), 
ἐπαφὴ ντολα νυν 

(ἡ) Αἴτησις, παράτλησις, . 5 
ἐκλιπάρησις. ως -} 

[ἡ} ᾿ΔΑπαίτησις --- Ἰβηλάφηπις. ἐμοὶ 

(ὁ) Τόπος ἀφῆς, τόπος καὶ 

ψπλαφήῆσεως, “- 

-- ᾿ 
(ἡ) ᾿Εποφή, ἀφή. Τὸν Ὁ 

(ὁ} ᾿Απτός͵ ὑηλαφητός, ων» μὰ 

᾿Εσιούπισε διὰ .. τ΄ ΝΠ ΞΕ 

(τὰ χείλη). 
“σὴ Ὁ ᾿ 

[τὸ}) Στίγμα λευκόν. κὰ ..} 

“Ἤστραψε, ἔλαμψε. 2} ἘΞ Δ εἴ 

"᾿Εστίλβωσε (ἐγυάλισῃ) :-ὰ " 8.5: 

τ Ὁ 
Ὑ πηῃνίγθῃ, ἔκαμε ὑπαινιγμόν. 1} ἐν 

(ἡ Λάμψις, σπινθηρσ' ἀπ, θὰ -νς 

βόλημα, στιλπνότης. μι 8.4: 

,.πν} 
(ἡ) Μικρὰ ποσότης. 2... Τὰ ΩΝ 

Ὑπαινιγμὸς (ὁ. 

ΓἜνευσε (ἔγνεψε!, 

(ὁ} ᾿Αγχίνους, νοήμων, - ἀ,. ἢ 

διορατικός, ἰδιοφοὴῆς, ἰσκὶ 

(ἡ] ᾿Αγχίνοια, νοῃημσσύνη τ “μ|] 
διορατικότης, Ἰδιόφωυΐα. ᾿Ξ ΔΊ 

πῇ ἢ 

Στικτὸς (6], . ἰ, 

᾿ - “ὶ 2 “κῃ « 

Συνέλεξε, ἐμάζευσε, ἐπὶ ι -ε 

(ὁ} Συνηθροισμένος νι, πρκρε}λ 
ρ»λὴ; ἐπὶ συγκεντρωμένος, 

Αλλά, ὅμως, 

(ὁ) Γράνθος (γροθιά). 

[τὸ] Γάντι {(πυγμάχοιυ). 

Πυγμαχία (ἢ), 

'"Ετοκύλισε [ἤτο 

βραδύγλωσσος) 
οὐκ 

τ Ὧ 

Ὁ, 1.8 

πα ξ ἐς 1 “ὦ Ὡς δ 

(ὁ) Βραδύόγλωσσος, τραυλόύς. 

ἘΌΝ 

Εραδυνλωσσία (ἡ 

Ἵνα, διὰ νά. 

Ἵνα μῆ. “-Ἃ} 

δὲν (ὄχι ἁ «ὄμη}. ᾧ 

Διατί ; ζ Ἰ5Ὁ , " 

(ὁ )1 

σα οβ 
(6) Σόντροφος {ταίρι}. 

"ἔλαμψε, ἠκτινοβόλην 

σε (ἀστήρ). 
Ἔβρριψε βλέμμα . Φ “ 

ἰματιά " ὲ δὶ εὐ τ - 

᾿τένιψε, προσηλώθῃη,. 
αἱ} τὶ 

ὙὝπῃην[χθη, ἔκαμ --- 

ὑπαινιγμόνο σοῦ “εἶν. --: 
(ἡ) Ματιά, βλέμμα, νεῦμα . 

--" Χαρακτηριστικὸν (τὸ). ζ».Δ 

(ὁἜ[), Λαμπερός͵ τ 

οὐ ς τ ἀκτινοβόλος. 

Χαραμκτηρεστικὰ (τά, ὩΣ Ω 

ἽἜνευρβε (δι᾽ ὀφθαλμοῦ) - 
ἜΨεξε, ἐδυπτφήμισε ον ἐστὶ 

(ὁ) Φιλοκατήγυρος, | -μ 

ἐπικριτής. 5 ΕΡῸΣ Δ 

ὙὙπαινιγμὸς (ὁ. 



οἱ --ὐ τὶ -- ᾿ 

Δίψα (ἢ). 

Διψαλέος (ὁ), ΨΌΝΝ ΩΝ ὠὰ 

Ἡράπθητι, ἐκυπιεύθη “"- - 

ὑπὸ πάθους. “ τὰ ἐ Ἐτὶ 

(ἡ) Διάλεκτος, ἰδίωμα (τό). 

Ελυπήθη --- ας 5 . “' 

Ξλαχτάρησα, ἐδ τα τὸ λτΑ ὰν ἐμὰ ὦ 
.-“ς δ» “κου 

ΠΡΌ ΕΟ Ψα, ιἣ᾽ Λύπη, θλῖψις. 

᾿Αλλοίμονον ! . 5“ δ. 

Φεδ!. οἰλ ἰὺ εὶν 
(ὁ) ΔΛυπημένος, : γι ΜΝ 

περίλυπος. εὐ εμ »- 2) οὐκ 

(ὁΛαχταρῶν͵ ξκι πΆ «1.7 
ποθῶν. - ὐπὸ ὠ. 

Κατεβρόχθισε, ἜΘΟΥ σα ὦ »-ὦ 

(ὁ) Φαγᾶς, ἀδηφάγος. «ὦ: ρ..2 "ὦ 

Ἀν 

'ΕνέπνευπΈΕ, 

"Ἔμπνευσις (ἡ). 

Καταβρόχθισις (ἡ). 

᾿Εμπνευστής (ὁ). 

"Εμπνευσμένος (ὁ). 

ἂ ἐθα- 2“ 1“ 

σα, ἔπαιξε. “«Ἐ ͵ 7 " ες » 3 

᾿Επιγλωττὶς (ἡ). οὐκ» ῳ - -5 

(ἠϊ ἀιασκέδασις, ἘΠ παιγνι. 

[τὸ Δῶρον, “} Ῥω 5} 

προῦφσρά (ἢ). στ. ς" "4 

(τὸ) Οὐρανισκόφωνον 
Τὸ .μ 

(γράμμα ὡς ἡ -.3) ι5.»ἢ 

᾿Απεστράφη, ἐγία- 0. “γι 52 
τέλειψε, ἐλησμόνησε, ὑξστὰ "ὦ 

ἜΑ 

ἐπι 

Ν᾽ 

Προβοσκὶς (ἡ. 

᾿Ελαφρὰ τρέλλα, διατάραξις 
(ἐγκεφάλου ἐλαφρά. 

Περισυνέλξξε, ἐμάξευσε, 
ἐσύναξα, 

Προσεβλήθη ὑπὸ ἔλαφρᾶς γι’, ᾿ 

τρέλλας. - εἰ 

Συνέβη -- ᾿Εγνῶώρισε 7.02 
καλῶς, κατετοπίσθῃη. -: ἐ: ̓ α 

(ἡ) Συλλογή, μάξευμα. " 

Ὅτε, ὅταν. 

(ἡ) Συμφορά, δυστύχημα 
Συνάθροισις, 

ἰστλις ἘΞ {τὸ} Τρίχωμα 
πλησίον τοῦ 
ὠτὸς (Φαβορί τα), 

Γνῶσις (ἡ). ἌΡ 

“ἢ ἢ 
Γνώστης (ὁ). ᾿ Μη 
(ἡ) Συμφορά, δυστύχημα. 12. 

(ὁ), Παράφοων (ἔλαφϑῶς) "ν 
-- Συσσωρευμένος. .»- 

Δὲν θὰ ω 

᾿Εφλέψη, ἀν τ “αι πὸ ν 

φλέγη ἐκάη. τοῦ 9 -ἘἸὉ} --πλος 
“Εφλεξε, ἀνέφλεξε, “ἢ -"-5᾿Ο 

ἐφλόγισε, -“.}} -ἰς} 

. . .} - 

(ἡ) Φλόξ, φλόγα σὺ χ νον, 

(ἢ) Φλόγωσις, ἀνάφλεεις. οἷ} 

Ὡἰρ Σου 
.» - 5} 

᾿Ανημμένος͵ ἀνεφλεγμένος. ΘΕΜΘΕ Ἵ 

Ἤσθμανε, ΟΦ, τσ, ἡ 

ἐλαχάνιασε, ἘΘΕΙΣ δα ΤΟΝ 

ὠν ἐφ ὦ 

Εὔφλεκτος (ὁ}. 

᾿Εδίψασε 



6» --τύν.. ιὸ 

᾿ μ μ᾿ ἂ .» (ἡ) Προσφυγή, ΠΕΡ Φ , με 
καταφυγή,’ 
στέγασις, 

(ὁ) Καταφύγιον, ΝῊ 
ἄσυλον. : ΣΕΥ Ε 

(ὁ) ᾿Αγχίνους, μεύνους, . αὐ-Ὁ 
μεγαλοφυής. 5.» 

- ἢ Ἅ α - 

τὸ ἋΑ ὔ ὥσλο -- .“,5 
(τὸ) ᾿Αμὸγ ν 0.2 

(ἡ) ᾿Αμυγδαλῇ (λαιμοῦ), 
ον καύ τ ανμα Πόνος ᾿ 

ἐιατετεῖσε (κατά- - "αν ΝΜ ΩῚ 

(ἢ) Ἐπίχρισις, σουβάϑισμα "2 

(ὁ) Παιδεραστής, 539: 
ἀῤσενοκοίτης. 

 ρσόνοκοιία. Ρ» ΤΡ 
“ σάνισον [αἰσόημ), ἔν" ξ 5 
τὸ αἰσοῦ «12 ΕἼ ματος ἢ ἀνησυχίας), 

ἴα, ἀγωνία ἡξαλων μασίοῦ Σ : 
(ὁ} Φλογισμένος {ἐξ εἶ ἰώ, ον 
ἔρωτος). 

᾿ »ι" «' 

Μάσημα (τὸ). “ ,Ἱ 

ἜΔν δὲν ἤτο, ν, 

᾿Ελατήριον (σοῦ- 
στα), κοχλίας βίδα “τ ἢ) “ξ Ὁ 
(ὁ} ᾿Ελικοειδής, κοχλιοειδής, “2}..} 

᾿Εμέμφϑη, ἔψεξε, 5 
Ἐαεμησαοο, »Υ] ἜΣ ῤ .»" 

᾿Επετιμήθη, ἐμέγθη͵ ἢ, 1." 
κατεκρίθη, Ἵ ΙΕ’ ΤΣ 

. ἰ" “- . Β5 Κατέστη ἀξιόμεμπταος, |- ὩΣ “ | 
ἀξισκατάκριτου, 

᾿Ἀπησχόλησέ ᾿ “Ὁ 52. τς 
τινὰ τι. ὡ ως σ᾿" “στν ̓ σε 

Διεσκέδασέ τινά τι, - σεν: ΑἹ 

Διεσκέδασ, ἔπαι- π᾿ - 9 
ἔξ, ἀπησχολήθη. “"" ω »Ἔ μ-|} 

(ἢ) Διασκέδασις, ψυχ αγώγία, τ΄ 1.5: 

ἀπασχόλησις. ἰπρν 

",» 
(Ὁ) Διασκεδαστικός͵ τερπνός, αὶς 

Κέντρον ἢ τόπος ΄ “ιν, 
διασκεδάσεως. οὐδε “ξ “" 

“Ἐπραξὲ τι ἀτε- ᾿ ἼΤΌ,..’ 
λῶς, ἐν σπουδῇ. ζ. σγλδ! ξ΄ »ε' 

- ᾿᾿ .μ. ἄἅ- 

᾿"Εκοαλά τυσε, ὦ ηοὸ ᾿ Ἐ0Ε 

Ἐάν, ἄν. 2} 
[τὸ Λάβαρον, -- Μἢ 
σημαία--- Ὑπὸ: (:")  ,} “ ξῖ 

στράτηγος. 
᾿Ερρύπανᾳ ζἐλέρωσε), , 
ἐμόλωυνε, ἐκηλίδωσε. “ ον ᾿ οὖ} 

᾿Ελερώβη, ἐμο- ," - , 3 1 

λύνθη, ἐκηλιδώθη. ἀήρ (οὐκ 
(τοϊλέρωμα, (ἡ) ρυπα-, “κ΄, οι 
ρύτης, μόλυνσις, ὦ εὖ ΟΣ 

[ὁ) Λερωμένος, ρυπαρός, ,317 
μολυσμένος, ΙΝ Ὁ» 

“Ἔνευσα (ἔγνειμα Ξ, ω σ 
μακρῴθεν). μ ζ “πα ς᾽: 

"Ἔκαμε σημεῖον, ἐπέ- “καῇ 
σαισε, ἔπαλέ τι, “ εὟ ξ 

καυσε πρόσωπον 

(ὁ ἥλιος), ἠλλοίωσε, ἘἩΣ2 ποῖ υτο καὶ 

Κατέστῃη πολιός, λ΄ ΣΚ δι. « 
ἀσπρομάλλης. ἀΦ[. «ὰϑ! 9 

᾿Εσανίδωσε {πάτωμα) ΒΡ ν] - 

(ἡ) Σανίς, τὰ ἔλασμα ᾿ς ρδοω- 
ὺ εἰ Να -». 

-“ Πίναξ, πινακίσ, 

Ἡ ὠμοπλάτη (ὀστοῦν). ζ καὶ εἰς 



ὃχν 

(ἠϊ Κυρτότης, καμπυλότης, ἢ ." 
ἐλιγμός --Ο δια στροφή, δ »5. 
στραμπούλισμα, 

Ἦ,.....ὕ.. 

"μΔῈ 

Σφαδασμός (6)}, “κ 

(ὁ) Καμπύλος, κυρτός--Περι- “."} 

ελιγμένος - - Στρεβλός, “5 

Εἴθε ! Ας ! Μακάρι ! ΠΝ 
λ  .-- 

Λέων (ὁ), (δι ,-ὶ ξ ὌΝΕ 

Δὲν εἶναι, ᾿ πε 

᾿Εσουβάδισε (τοῖχον. κὰν ὁ ἥπππ 

(ἢ) Ἴς ἰκλωστὴ .1.5 . 

φυτοῦ). ὐι ἢ “α Ὁ] 

᾿Ινώδης (ὁ), ΠΡΌΝΙ 

(ἡ) Εὐπρέπεια, αι] Ὁ. ον 

κασμιάτης, ὅς), Ὁ. 

(ἡ) Νόξ, νύκτα, πος Ἢ 

(ἡ) Νύξ, “πε 
᾿ λὰά σ΄, -πῳ - 

Εα στησσν᾽ ΟΥΪ, ἐκ Ὡπα 
ἁπαλὸν τρυφερόν. 

- - --» "} (ἠ)ρ υφερότης, μαλα ἀν 
κότης, εὐκαμψία, 

(ὁ) Τρυφερός, μαλακός, ο,ἤι “ἢ, "- 
ἁπαλὸς, εὔκαμπτος. ὑκ}} ἀκ} 

ἘΣ σι 

Μιαλακτικός (ὁ). ὧκλ 

οἱ κὶ Πρόστοον (τό), 

40 -  (ρι}) 
(τὸ) ᾿Ιγνύον (τὰ ἔπ’ τ' 
σθεν τοῦ γόνατος". 

(αἰ) Κίναιϑος (ὁ), 

κι ὃ 

δον ᾿ξ υἷα 

- ΚὰΝλ .. »᾿ 

{ }Μ Ἰ »-" "π » "ἢ - “δ .»- 

ῥόγος 0 ΟΞ 
ψ ᾿ ἧς ;« " (ὁ} ᾿Επικριτής, Ὺ. ε ΤΕ ᾿ 

ἐπιτιμητής, 

κ κιοκαναατοφνς, πρὶν Ἀπ λα 
Κάτεργον (τὸ). Ὁ ὁ 

᾿Εχρωμάτισε, ἔβαψε. ὁ ἂν ̓ ον 

᾿Εχρωματίσθη, ἐβάφη. ὦ ᾿ Ἐχ.] 

ἀαῦρδς,ς, οὐος δὲ 
(ὁ) Χρωματισμός͵, 
χρωμάτισμα (τό), 

(ἡ; Παοικιλία, μεταβολή. 
ἃ 

ἘΠῚ 
(ὁ) Χρωματιστὸὺς, ἐπ “Ὁ } 
χρωματισμένος, ὑΐμω 

.Ἔν, 5... 
(ὁ) Εὐμετάβλητος͵ ἄστατος. ἡ ΔΈΟΝ 

"Εστρηψε (σχοινί), ΞΟ 
--Ἐκάαμψο, ἐλύγισε ΤΕΣ ΕΞ 
--Εστραμπούλισε, 

ὠρ οὖ 

ο.»Σ οἰς κ 
Ἔκαμψε, ἐλ.» » " ; ΦΟᾶ- 

γισε, ἔκλινε, Κ᾿ ΜΙ ἜΤΗ 
ἜἜνευσα, ἐκίνησέ τι͵ -- Ὁ ὃ 0α«μ 

"Ανήρπασῃ, ἀπήνανγα, -: ΤΕ ιῷ “,.}} 

εἰ γ} «ἢ 

“ων 

Ἔκλινα πρ᾿)ς. 

"Ἑλυγίσθη, ἐκάμφ3η 
- Περιελίχθη. 

“γψωσε τὴν σημαίαν 
{ἐπὶ ἱστοῦ), 

Περιεπά(η, Δ "τ ΝΗ “" 
κατέστῃ πὸ- νν! ις νὰ ἐς». 
ἀύπλοκος (ὑπόθεσις), 
Περιελίχθη -᾿ΕἘκάμ: « “- “" 
φϑη, ἐλυγίσθη. “»9....3} 
Σονεσπειρώθῃ (ὄφις), ο.3. 
ἐκουλουριά 7θὴ --- ᾿ ΤῊ 
᾿Εσφάϑασε, δα απ πάρος 

(τὸ) Λύγισμα, κάμψις στρούφιγμα 2 
(σχοινίοι)- Στραμπούλισμα. 

ὁ « 



δὺ» ὠΨα ο, 

(ὁ) ᾿Ασφαλὴς, ἀξιό: " 
χρεώς, φερέγγυος. ( ῳ᾿ 

Ἔπεσίτισα, ἐφωδίασε͵ ἰδ, εἷς 
ἐτροφοδότησα. οις εὖ 

Κοιλ «αἰ (ἢ) Κοιλιακὴ χῶρα ΜΡ 
(πέριξ τοῦ ὀμφαλοθ) 

[(ὁ} Κατῳκημένας ͵ " 

ἰτόπος). ( εἷα] ) ἘΡῚΡ 

(τὸ} "Ασυλον, κατα: Ἴ, " ἰ, 

φόύγιον͵ στέγη, Ὅς Ὁ. 

Συνδαιτυμῶν (ὁ), ( ΕἾ ) 76} 

(.»" ΔΕ 
ἜΝ 

(αὐ): 

Συνωμοσέα (ἡ). 

Αἰῶνιος (6), 

(4) Συνδιάσκεμις, ΟΝ 

διάσκαεψις, ( ἱ ) 

(ὁ) ᾿Ασφα λῆς, 

φερίγγυος. ( ον )ῖ οτὲ » 

Ἐπιπλωμένος ()}ἡ ( «ἡ )" ως Ε 

Ἑνοικιασμένος (ὁ). (τ᾽ ) ΡΣ 
᾿Εκμισθωτὴς [ὁ], ( αὶ )- ΜΗ Ψ 

᾿Επιλήψιμος (ὁ, (ὁ } ) ἌΣΙΓΡ : 

ΠὈπίσθιος, διῖσδον, (7 5.) υ ὁ Ὁ 
λαὶ ἡ. (Ὁ οὐ βελτο τ 
ἕάνος, ἠδκέςῦ,͵. (Ποῦ μ 

διδάσκαλον, ( οἦ λυ ̓  μ ̓ 

φέρων πρὸς (5) 0} 55 
(6) Βλαβερός, ἐπιβλα- 62 

βής, ἐπιζήμιος, ἱ ( οϑί ) 2.» 
ον 

(ἐπ) δ 
Ἐν“. 

(ἐν )ὲ "Ὁ 

Μιουξξίνης (ὁ}, 

᾿Ιστορικός, (ὁ}. 

(ἡ) ᾿Επικήδειος 
τελετὴ (ζόδι), (Κλ δῖε τ 

(τὸ) ΜΜνημδιῶδες 
ἢ διάσημον ἔργον. (δον 5. αὔδα ἶ; 

(ὁ) ΠΙΠΙαραδεδομένος 
ἐκ παραδάσεως, 2 εἶ 

Λόγιον (τό), ΠΡ “9432 

(ὁ) μισθωτός, Ἢ τ 

ἐνοικιασμένος. (.»!} ) σὺ 

(ἡ) Πηγή-- αἶγα πε, 
Τρόπος (ὁ. (κω εξ 

(ὁ) Εἰλημμένος {παρ- εἶτ, οἴ, 
μένος )--᾿ Ἑκστατικὸς, (ἢ »»υ 

Συμπόσιον (τὸ) (ἢ, οἷς εἴ πὶ 

Μιναρές (ὁ). ( ὧδ ) ὁλδ , εν 

(ἢ) ᾿Επιθυμία, 
σκοπός, 

{τὸ} ᾿Αδιέξο.- 

δον, ( 

(οἷ) νι εὐἰοὖὺ 
. . τ' δκιας 
ὅν γόλ ξ ΠΩ 

{τὸ} (Μονοπάτι, 
ἀτραπός, 

Τραγῳδία (ἢ), (σὶνγεῦυσα. Ξ διωὶς 

(ἡ) Γωνία ΜΗ 
μων 

εκ 'ξ οὗ 

ΑΔ κα ΜΙ 

ε ὀμοῦ; ὀφθαλμοῦ 

ΛΑυγμώς (ὁ), χιῖ; 

(τὸ) Τρό Ὦ νΤ “το 
φαγητό ἀν ( (.5 ἢ ΒῚ μ. ΕΗ 

ὁ} ᾧ Ί - 
ουνητὸν, Τόν ΛΝ κι “Κ μι; 

(ὁ) Συνήθῃς κοινός, , ηἦν συνηθισμένος,, Ὁ (-ἀ ) δ 
᾿Εβέλασε (πρόβατον), ἐφ ἰα ΝΡ 

(ὁ} Διαταταγμένας ῃ 
- Ἰλαμούμης, ( υ ) “μὺ 

(ἡ) Παραγγελία, ἐντολή, Ζ  μὶς 

(ὁ) ᾿Ασφαλής τόπος, μι “ζ ὠΐω 



Δν- 

ἵν 
Ποδιὰ (ἢ). ( ΕΒ. ) λιν, 

"Ἔκλαυσε μὲ λυγμοὺς -ἰ λ΄ σιν νὰν 

(ν ἤπιον). ἘΝῚ ἐ μϑτῦ 

Ἕκατόν, Δἷο α ἄμα 

(ὁ) “Ξκατοστός, ις "" 

Τί; τὶ πρᾶγμα; πότος; λα ὦ 

"Δ! [ἰθαυμαστικόν). ΒΝ 

Δὲν --- -Θν,τι, τι Ν 

᾿Ενιαοσύρισε {γάτα} ί Ι μ᾿ ἐκ ί ἈΡ 

{τὸ} “Υϑωρ, νϑρὸ ( μὰ ) οἷα χα ἼΝ 

(ὁ} Θνητὸς - - Ψυχορ- , . 57... 

ραγῶν, {(.»} 99 ω 

(τὸ) Φρέαρ [μὲ 
λίγο νερό). 

Κοματώδῃς (ὁ), [ ξ.-" Ὶ ἔν 

μ᾿ ξΞ. ι, 

(ὁ) Ἰλιγγιῶν, ζαλισμένος, {1.5} “ἢ 
Τράπεξα 

(ἢ), 

Ῥευστὸς {ὦ}, 

(3) λέγεις ὅλ 

( ) ἡ 

(.»)ν 
(ὁ) ᾿Επικλινής, ἐπιρρε- 
πής, ἀοξός. 

(δὲὺ “Ὑδρύβιος, ὑδάτινος. (..) Ἐ 

μ᾿ τ 

Ψεύστης (ὁ), (ὑμ) ὧὉ 

"Ἀπέθανε. ( .-» ,ὰ ) μῦ Κ ὦ ΠΝ 

"-" - - 

(ὁ) Δεσμός, ( 5.) Ὡΐμ. ξ μα 

᾿Εκυμάτισε,  - ΕΝ 

ἐκλυδωνίσθη. (ς.") Ξ ξ 

“ὼ (ὁ) Ἔνδοξος, εὐκλεής. ( 5.) 

--υὔξ"-- ἐν» 

(ὁ) Χρονολογημένος, . πα “,7 

(ὁ} ὑπὸ ἡμερομηνίαν. ( εὐ ) ζ 
νἾ .- τὶ -᾿ ̓  

Εἰοήθεια (ἡ}. ί..} ) δ 0) μ 

(δ) Θεμελιωτής, . τι ἘΞ σ.} 
ἰδρυτής, ( .»}} ῳ .» 

(ὁ) Τεθεμελιωμένος ἔν σσ.} 
βασισμένος: ( .»}} σα οἱ 

“Ἴδρυμα {τό}. 
- ὉΠ Ὁ,» 

ᾳυὐγν 
(6) "Οξύς, ὠξυμμέ- 
νος, ἐξ 
ἀδωμα μοὶ οῖς, αυῖι ΤῈ 
Προσωρινὸς ὁ). (1:99) ὍΘ» 

(ὁ) Θετικός, βέβαιος. (95. 1) .5. 

ἢ Σδγγραμμα, Ὁ (.Π) χὴν 
Σιυγγραφεὺς (δ). (--Α) ΓΗ 

ἜΣ 
ὡς ον (ἡ) 
᾿ἬἪυσφαλισμένος (ὁ}. ΚΗ 

᾿Λσφαλιστῆς (ὁ}. οἷ μ 

ἐπ μήραιαα (ὁ) 5. ὁ ἐὰ 

Θηλυκὸν (τό), ( αὐ γωδι 

Κατάλληλος (ὁ} ( ον ) μεμ 

(τὰὶ προσόντα, τίτλοι κα 
σπουδίν, ΜΝ 

“γποστηρικτής (ὁ... (.λ} Ὁ ἵ 

Βελονοθήκη (ἡ). (υ) σν-ξ «25 
(ἡ) “γδρορρόηνγν, «ἴν, ἡ ῥ 
γεροχύτης. (οὐ )κοῦν ̓ ς οἷ 



ἕω ὐξεγο. 

Ἡστεΐστη ᾿ ᾿. .- 

μπτά τινος. ( ζυ ) τ. Ἴ τὸν 

᾿Εβ άδισεν σον 
ἐπιδεικτικῶς, ( οὐ. ως ον 

Ν 

᾿Αδάμας (ὁ). “" 

(ἡ) ̓ Επείγουσα ἰἀνάγ' ω , ΔῊ ἃ 

κη}, ἀπόλυτος. ( ω})Ὁ μ 

(6) ΙΚουρεύς, κομμωτήῆς ( ΕΡΕΨ ) μὰν 

πυναδαικόρησε, ( (σ᾽ } οὐκ ἐὧν 
δ ἀαδίξανν) (οὐ) λέν ς ἦν 

ἄφον  (ῳ) τις [ον 
Αὐλός. (ὁ) {μι ) μὲν 

(ὁ) Παρελθών, (ὁ) ᾿Αόρι- ἡ. . 

στος ἰγρμτ!,) (5) ων 

᾿Απακάλυψα, 
ες, 

ἀξεσκέκασω, ( 35.) ὦκ ἐκὲ ε Ρὰ 

(γὴν 
[καταβολὴν ( ΝΥ ) φοὶς έ Πρι, 

ἀρέαυς ΚκἈπ.) 

'Ερρευστοποιήθη, 
ἐτάκη. : (δε ἐν 

ΠΣ απ, (ὑο)οοῖν ἜΝ 

ὁ) Σκεῦος- - Π Ξῃ0ΕΣ 
νδωρ τον (..) ὠρὶ κι ὺ 
Ὑπακοή. 

ἀοσργον, (Δ) ἐσκεις δν 
᾿Επαζάρευσε, (οὐδ ἰκο κΚΕι, 

δῖ, 

Βροχερός (ὁ). 

᾿Ανέβαλ 

(ὁ) Εἰσπράττων φόρους, 

το στο γα δι 
'᾿Επλούτησε. ( εἶμ ) ὠρμ δ 

ὡρεῖα 

᾿Αναιδής, ἀναί- ΝΕ οἱ 
σχυντος-οὐΑίστετῖος (2) ὁ. ὩΝ ὑπ 

“Ἔθϑωσξᾳ, παρῃᾳχώρησε - 
Ἤντλησε (ἐκ φρέατος) (ς:-} οὐ Ὁ 
᾿Εφιλονίκησε-- νι ἢ  ω 
ἐπαξάρευσε. (15) ἀρ ὶς εὐλοτὶ, 

(ὁ} "ΆἌ γονος, χέρσος ᾿ 
--Συκοφάντης, ( .2) μιὰ 

Πλοῖον (τό). (,3) ρὶμ ͵α δρεὰ 

(ἡ) Κοιλοπονοῦσα ΝΠ ΝΕ 

Ἰνυνῆν (. οὐ) 
[τὸ] ΓΙσρνεῖαν, ἃ... κοῖς 

καταγώγιον, ει εσξν 

σείσθῃ, ἐκλονίσθη. (9) ΑΝ ΒΝ 

(ἡ) Ὕλη στοι- ,Ὸῦϑ0Ρκὅἢ ν, κλ 

χεῖον - Αρθρον [-:-} οἱ μ Ὁ," ΕΝ 
ἰκανονισμοῦ), 

(Ὁ) λικός, ὑλιστής, τὰ 

Ὑλισμός (ὁ) Φ 5] 
Τί: τ ἰ5}, 

Μέλι (τό). (ις.} Υ δὼ 

Εσίτισβ, ἐτάϊσε, ( . ) ΕἾ ἰ “Ε 

ΓΙγας (ὁ). ( 5.»»} 5 καὶ 7 Ἵ νὰ 

ΝΥΝ 
(Ἢ γόον 

νηοῦ υῖς: υὐον 

Διαβάτης (ὁ). 

᾿Εξήσκησεν 
(ἐπάγνελμα), 
ἐπηγγέλοῃ. 

᾿Αποστάτης, μ “ὦ Αν 
ἀρνησίθρησκος (») ὠ - ὅοὺ 

ἬἭρισε, ἐλονο- ιν 

μάχησε, " (: ») ΤΕΣ ᾿ «οὐ 

᾿Απεμόνωσε, ἐξεχῴρισε, [Ὁ] δε ἫΝ 

᾿Ανεμίχθη, συ" τυ ν.} τ 
νανεστράφη. ί ζν ) ς ᾿ εον 



"- 

(ὁ) ᾿Αγῶν, . τό 417 
ἀϑλητικὴ (ω.) σή ως ξ΄ δ λα 
συῃνάντησις. 

ὁδὲὺὲ Εὐλογημένος, εὖ’ , ΝΑ 

λογητός, ( 3, ) ΡΝ 

(ὁ) Ἄμεσος --ἰ Επόπτης {. ΜΝ 

Ξ᾿ - - ᾿ 

᾿Αμέσως, κατ᾽ πύθεϊῖαν,, ἘΡῚΡ 

(ἠ] ᾿Αναγόρευστις, 2 

ἀνάδειξις. ( ΟΞ ) ἡ-ὰ ιω 

(ὁ} ̓ Ομιλῶν ἐκ τοῦ πρὸ- ἌΣ 

χείρου;, αὐτὸ τχθδιαστῆς, (5. ) ὃ ποσὰ 

Θέμα (τό). (..5) φὡ» στὰ 

᾿Αγαθοαεργόνσωματρῖον' (συ) δα 

(γ: Ἔνωρ'ς. 

᾿Εσυγγένευωε. - ἀ,}} ΘῈ εω 

Συνωμότης [ὁ}. (.»Ὦ » 

(5) ̓Αλαζῶν, πομπῶ- ( " Ὶ οἱ ̓ν 

Εὐρυμαθὴς (ὁ): »» 

(ὁ) Προορατικός͵ ὀξυ: Ν 
δερκής, (,5) »“Ὁ.--.. 

Μιουσεῖ- 
ον {τό}. 

Παραβάτης (ὁ). 

"μα 

ἢ εὐ (-π).» δι ς «σοι 

(μ) Ἄϑω 
(ἢ) Δύσπεπτος ((9 

χε μ; πο κι, οι 

ἰτροφή). 

(η) Επαλξις - - το 
-- Ιλάνβαλον. (ων ) οὐ. ω - 

(τό Οδόφραγμα .-" ᾿ 

πρόχωμα υτ κα σα 
4. 

(ὁ) Εὐρύχωρος, εὐρύς, (9) δ" 

ἰδ) ᾿ἩΗνωμένος, ἐπι: (9) Ἄ 
κοινωνῶν, 

--υεἴ.-- ὧι 

"Ἕκλινε, πσοπέμλινε, (.) ΝΕ ἯΙ 

Ἔκλινε πρὸς, εἶχε κλίσιν, ὧϊ ἽΝ 

᾿Ἐξετράπη, ἀπέκλινε, ὠξ δὼ 

Ἔστηρίχϑη, ἀκούμπησε --- . 
᾿Ηδίκησε, ἐρ ὧὰ 

Συνατάχθη "ετὰ παρατὰ - 
ξεώς τινος. ζ' οἷ 

(ἡ) Περισυσία, πλού- ἮΝ " ἰ, 

τος (δ). δ κῖνς ὦ 
Ἔκβασις, ἀποτέλβομα, 
συνέπεια, ( νν ) δ} 

(δ) Χρηματικός, οἰκονομικὸς ὙΠ 
-- Κεφαλαιοῦχος. 

(τὰ}) ΟΙκονομικά, χρήματα, ἍΞ}ᾳΕιρ 

Τὸ Οἰκονομικὸν το, ἐῶν ἐμῇ 
Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν 131} ΙΝ 

Οἰκονομικῶν. 

Ἀαδο σλανν ον δι 
ἢ , ΝῚ 

(ὁ} ᾿Ιδιοκτήτης, κτητὼρ ἢ ᾳ ὁ 

(ὑν)ὼκ ἐὐν ᾿ΕΨεύσθη. 
'Ετροφοδότησε, : ες πιὸ ἦν 

ἔπεαυίτισε. ( ῳ» ) ΠΝ ον 

Χορηγὸς(ὁ). (εο)ὲ" 

(τό) ᾿Εμπόδιον, κώλυμα ( δ΄ ) εν 

Ηὐξήθη ἥδμωρ ἐφ ρἐα- τ, 

τὸς κλπ)--  Ανέμιξε. (.»)5.».." ἊΝ 

"“Επιδέξιος, ἱκα- --τ κα 

νός, (,») ᾿ξ νὺ 

"Ἐξήσκησενέπάνγ Πα, 

γελμα, (») ολὶς ἐὺ 

ὁ} Ὑπηρέτῃης. , .1.τ ἢ ε 

(8) Ὑπηρέτης. («μὴ οδμ, ραν 
ἰ(ἡ} Φύσις (πράγματος), οὐσία :- 
ὀντότης -- Μισθάς, ζδὶι 



δ 

Ἐστερεώθη͵ κατέστη στε .."“, ,.ἦ. 
ρεός, ἰσχυρὸς {γερός). 

; Ι “᾽ν 
ἀε ἰσχυρὸν (γερόν. τα τῇ 

(ἡ) Πλάτη --- Καίμενον (τό). “- 

Στερεότης (ἡ), τω 

(ὁ) Στερβὸς ἰγερός), ἰσχυρός, Εν 

ἐἀααρδτοης, Οὐ) κα 
ἀλονσφός φως τσ, 
᾿Αταίριαστος (ὁ). ( γᾷ ) λν 

δ αν σε, (νῶν) νάπαι 
᾿ἀσυνεκής ΞΟ (Ρ) θ 65. 
πν τα ρς 
οὐ ακονόλσον, ἐὰν, μραδηρς 
ὦ) ᾿Αλλεπάλληλο . “2 
μὸ ἀλλλεπάλληλος (-- τ 
(ὁ) Περίπατος (τά' 
πος. 

[ὁ) Περιπατῶν, κά’ 
μνῶν περίπατον. 

(55) ἌΣ 

᾿'Ωτακουσεῆς (ὁ), { τ- τῶ ) ΝΈΟΙ 

(Δ) Εὐὔπορος, ὁ ἐν . “2 
ἀνέσει ζῶν, ί κ᾿ ) π 

᾿Αναπνέων (ὁ). ( οἱ Ὶ ὑάλξὰ 

(ὁ) Περιφερόμενος, 
πλανόδιος, (.2) ΠΡΉΩΝ 

ἐλετημφιεσμένος (ὁ), (Χὴὴ :ὰ 

᾿Αμελὴς (6). (..) σῶα 
(ὁ) Περιχαρής, εὔὖθυ" () Ὁ -} 
μος, ἀγαλλιῶγ, 

οσεν.-. ἐμλνῶϊα 

᾿Αλληλέγγυος (ὁ}Ἀ. (οἷς ) ΠΡ 

Σαφὴς (ὁ}. (ς- 59) -.- 
ὁ) Ταπεινός,, ο͵.Ξ Σ ς φ 
ταπεινόφηων, (52) "5 δ: 

Πολυμαϑὴς (. (4.5) ὅλος 

(5) 5: 
(ον) 3 

"Εκαμέ τινα νὰἩἡ “ Ἵ, ᾿ν ἥ; 

᾿Εθελοντὴς (ὁ}. 

[ὁ] Διαδηλωτής. 

χαρῇ, ἀπολαύσῃ τ 2 ν 8 

᾿Απέλαυσε. - ὥ κ - “ὦ 

᾿Απόλαυ" «δ 5 . »» ᾿ 

σις (ἡ). ξ 5.2. ̓  δ “ἃ κὸ 

(ἢ) ᾿Αποσκευή, ἔπι’ -“.. " " 

πλον (τό), ἀς χα ΖΞ ξ' 

᾿σύπαλος (ὁ), (ὄν) εἰ αἱ - 

᾿Αγέρωχας (ὁ)}. 

ΓΆδικος (δ). 

(6) ᾿εγγράμματος, Ν, ἀορφυμένος φς, ( 6) τ 
(ὁ) Διαφορετικός, τς δ, κα 
ἀνόμοιος, ( ἂς ) ΓΕ 

Ὑπερήφανος (ὁ). (υἱὲ) πε 

(ὁ) Ματαβλητός, ἠλ' ᾿ Ξ, -} 

λοιωμένος, ( ."- -Ἀ-Ὰ-“«͵ὶ 

(Θρ)θ δε Διάφορος (ὁ). 

(ὁ) ᾿Ανημμένος, 
πυρακτωμένος, (59) γθΣ ΠΡ 

{τὸ} Ἔξεισί ᾿ 
ἀκουμπιστήρις ( “.γ 1 ἔχ 

[ὁ) "Ακ ἐνὸς, 3. 

δεργμένος κτῦ (80) “εξ, 
Ἔπ᾿ αὐτοφώρῳ. ( ων ) μι χολ "αὖ 

(ὦ) Σαστισμένος, ( δ; ) κ1:» 



Ὁ ΒΝ "᾿ 

[τὸ Ψιμύθιαν (φκιασίδι), ΦΡΩῚ 

[ἡ} Οὐροδόχος κύστις, ᾿ 

᾿Αποθαρρυντικὸς (ὁ) () μι 

λούσιος (ὁ). (..υ} ν-» 

μονὰς βά: ( 5.) ἰβῶχος θὰ, 
(ὁ) ἱμορφωμένος, ἐγ' (εμ8) ΠΝ 

γράμματος. 2 7 τ 

᾿Ενεφανίσθῃ, ἐφάντ,. ἘΝ ἰ ΠΡΟΣ 

Ἔ.» ᾿Εστάθη ἔμπροσθέν - 
τινος. μ᾿ “" ἐκ 4 

3. «- 

'ΩὩμοίασα. ΝΕ ̓Ὗ μα ΠΟ 

Παρωμοίωσαᾳ, ᾿ ΓΝ δ » 

ἀφωμσίωσα. “. τὰν δέ ̓ δ. 

[Παρέστησε --- ᾿Άντε’ ἈΠ, 3. 
πρσσώπευσᾳ. πὶ ᾿ μ 

Ἠκρωτηρίασε, παρεμόρφωσθ, - τα 

Εἰκόνισα,͵ ἀπεικόνισε, ἀνα- ΑΝ 
παρέστῃ πα. 5 π- 

᾿Εξωμοιῶϑθϑῃ, ἀφώμοῖ- ἡ τῶἴἦἔέον, 47]: 
ὦθη. ἀκ 

Συνῆλθαν ἐξ ἀσθενδί" ες Ἴς ὡ διῷ 

ἂς, ἀνέῤρωσε 

᾿Απεμιμήθη, ἐμιμήθη “- ς΄, {5 
ἜΦορα παράδειγμα, ΠΝ 9:3 

Ὥ..- 

᾿Εφαντάσθη. με 

Ὁ ΔΑ 

Ὅπως, ὥς, ὠὰ 

(τὸ) Παράδειγμα -- γ᾽ », ας 

Παραβολὴ --- ρητὸν θα Τα -ν 

Ἀ ἔω ὦ “ - 

Τὸ ἰδεῶδες, ἰδανικόν, (ἐδ Δ! 

Αἰ Πλατωνικαὶ:͵ . 57. ." "7 
ἰδέαι. 1: μὴβ " μὰ ' 

Παραδείγματος χάριν {π|χ} ΟΣ 

ἧς Κατήγορος (ὁ). ( ἐ: )ρτ 
(ὁ) Κατηνορούμενος, ἐντπγό" “32:2 
μενος, ὕποπτος. 

᾿Ορμητικός, παράτολμος, 
θρασύς, 

(6) Διαδοχικός,͵ ἀλλὴῃ 
Ἀοδιάδοχος, συχνὸς 

Παράλληλος (ὁ). 

ΒΩ ς 

0»)... 
(9) ἢνῃ 

(...’ :) ἡ»; "Ὁ 

᾿σορροκημένος (ὁ). (Ὁ.}2) Ὃ 3. 

ευνεχὴς Ὁ. (ὁ.59) δ ο᾽»3 
(ὁ) Δαψιλής, ὄφθονος. (39) υἹ τὰ 

(..»9) ἐ.}.32 
(ὁ) ᾿Αλλεπάλληλοζς, “.} 
διαδοχικός. ( ὦ: ) ρ 

"τ΄ - ᾿ 

(ὁ), Πρόσδος (ἀριθμτ.) (9) 1... 

Συνένοχος (ὁ) 

ἀμελής. ᾿ 

(ὁ) Τεταμένος, τεντῶω- - : ἢ 

μένος. (.} ) »»:" 
ΒΞ... 

κλγριος ὁ). (λει. 
(ὁ) Μέτριος- ἱβεσαῖος, ἰ»..9) μἰ Μοὶ 
τ ῥλέσος ὄρος. Ν.ᾳ 

ὃ ακοδιάθετος. (“..2} “Ὁ »5 
Πότε :; ς »ΦῚ 

᾿Αδιάκριτος (ὁ} ί τῷ τ 

Εὔπορος {ὁ} ( ἷ΄πὉ- ) αον 

(ὁ) Ἔπανρυπν
ῶν, (8) Β.ῳ.2 

προσδκτικός. 

(ὁ) Τόπος συ- 
νενταύξεως. 

Καρτερικός, 



᾿Ωμίλησεν ἀσαναρ- δ 

τήτως Ἑκακόγραψε τ. ΣκῈ 
᾿Ηστειεύθη-- Κατέστη ὁ "΄ σ, 
χονδροκιδής, πο ἐξ 
᾿Ἡστειεύθη ἀπρεπῶς, 9.“ὁΘ τς 
ἀναιδῶς, 

(ἡ) ᾿Αναισχυντία, ἀν αἰδειᾳ ΡΝ 

--- ᾿Αστεϊσμός, : 

(ὁ) ᾿Αστεῖος (παλῃάταος) τς 
-- ᾿ἀναίσχυντας, ἀναιδής, «ῸΞ 

δε Δωμθάν 

ἐ }" Ἀναισθησία (ἀδιαφορία: . 

δι' ὅ,τι λέγει καὶ πράττει) ἢ ἀνε 2 ΕΡῚ 

δ) Τραλλὸς ,9. ν᾿... " 
ἐαράφρων. (ὁτ)ῦεις ἘΡΡῚ 

(ὑπ )υτς 

(-») τς 

Μικροσκόπιον (τό). 

[τὸ) Τρυπητήρι (ἔργ, 
πρὸς διάτρησιν). 

᾿ω «» γε. 

ΓἜπτυσα --- ᾿ἀ πέκρου- ἀκ ῳ, (τὸ Παράδειγμα --ἴ  « . 96. 
σρ. (ἀηδίασε). πὶ ἢ ξ ΓΠρότυπον, τύπος ὁπ μα. Ὁ μ 

" } ᾿ ᾿ τ ΠἽΠ εν 

(ὁ) Σίελος (σάλιο). -ν ΕῪΡ εἰς (ἡ) ᾿Ανωτεσοότης, διάκρισις, Χ.}}ξς 

| . ππὦΠὋΠΠ.Ὸ ες τρο  (ἀ) ᾿Ιδεώδης, ἰδανικός, πα- Ἵ, 
Εδοξάσθη. ἀπε ἂρ τὰ 5 ραδειγματικός. , 

ἔαδεοσος,., ἀπ Ἷν αὐτή (αὐ ἢ Ἰδεσλισμος (6) Ὡς, 
Πάν | (ὁ) “Ὅμοιος, πορ΄μοι- 7. 5 ἢ ὰ, 

Δόξα (ἦν 05 ος--Διακεκριμένος., ὁ 5. ἊΝ ὑπ 
᾿. “Ν ᾿ - δ -- 

(ἡ} “ὕμνησις, δοξολόγησις, τω ᾿Απαράμιλλος (ὁ). ὑτέ ̓. ω-λὶ 

“ ." .εἷ, 

(ὁ} “Ἔνδοξος, εὐκλπής, εἰς (ὁ) “Ἄριστος, Ν, ὁ: ΠΣ Ἶ 
ᾳὌΕ ἰτὸ)] ἱἀάθημα, δίδαγμα, 1.» τ 

Γαλαξίας (ἀστερισμόφ). δ μεξ |͵ παράδειγμα. " 

"και “ὖι τ (ἡ) Ὑ πακρή, εὐπείθαια, ΕΝ 

καμὲ τινὰ μάγον, ὠλστο δον (ἡ) ᾿Αντιπροσώπευσις -- ̓ Ηθυ- . "2 
[Ὁ} Μάγος, πυρο- "Ξ τ "- ποιὰ - ᾿Αφυμσίωσις, τος 
λάτρης. ἫΒ ὧἷὲι υὐδν, ζ ει . (ἡ) ̓ Ὁμοιότης --- Εξομοίωσις ἰῷ 

(ἡ) Φλύκταινα ι“ ἱἱες ΠΕΡ --- ᾿Ανάρρωασις. 
ἰφουσκίτσα). ὦ - ζ (ὁ) ᾿Αντιπρόσωτπος, ἐκπρό- Ἀ- 

᾿ , “ “΄ σωπος -- Ἢθο ποιός, πὸ 

Περισδικὸν {τό}. (ἐς )" [ὁ) ΠΙαρόμοιος, ἀνάλογος, τς ι 
ἀντα ποκρινόμενας, ᾿} 

εἰς (ἡ) “Ομοιότης, ἀναλογίᾳ, 

(δ) Ὑ πείκων, εὐπειθής, 
ὑπήκοος, 

᾿Αναρρωννύων (ὁ), 

Μαειονέκτημα (τῷ), 

Τρίγωνον (τό 

Δυϊκὸς (ἀριθμὸς) -- ἜΝ 

Διπλοῦς. ( ἘΠῚ ) 4.“ 

(ἡ) ᾿Αλληγορία, “Ἣν 
μεταφορά. - ντ ) ε΄" 

(ὁ) Δεν )ρόφωτος (τό- ν᾽ 
πος). ( ΒΒ ον ) ὃ "Ξ 

(ἡ) Πεῖνα, λιμὸς (ὁ. ( ξ.,5}) ΡΥ 

(ὁ) Τόπος -- Χρόνος. {5} ΜΗ 



ἜΘ 

Νὰ 
τ 

[ἡ) Δοκιμή, δοκιμασία. ἘΝ ΡΣ 

Κατέστη ἀμιγῆς, ,.Ἀφ-ὸ 4. ὁ 

καλῆς καταγωγῆς ως 
τ, 6. 

ἬἭτο εἰ- ΝΠ ΞΞΈΌΕΕ .Ὲ 

λικρινὴς .᾽ 5.5 9 ωᾶ-» 
ς ,-Ξ 

πρός τινα, 

(ὁ) ᾿Αμιγής, ἀγνός, Οὐδ ἐξ οἱ 
Αὐτοβούλως, αὐτο- ΟΝ 

προαιρέτως, μιν ̓ ν] ν σαν 

(τό) Πρα- 
κτικὸν ί(,» ) εις μὭὩω-Ξ 

(ὁ) Σταθμός, στάσις ἢ , Ἐ ΄-- 

ἰτραίϊνου). 

(ἡ) Παλλάακῖίς, εὔνσου: ( ν») Ὄ .- 

μένη. 

Στοά (ἢ). ( ἐλ) ες. ξ μά“ 

Φορεῖον {τό}. ( ̓ς,» ) ἜΡΙΡῚ 

ἮφΦάνι Β, ἐξῃ- - Φ. π|ᾳνῃ - 

πηδένισε, φὩΘ:- ιρω τ ξ 

Ἐξεμηδενί-ὀ .σ-(͵Ἅ.. ,ς 
σθη, ἠφανίσθη ῳ-“ ̓  δ. ὅτ) 

(ὁ) ᾿Αφανισμός, (ἡ) ἐκμηδένι- τ“, "," 
σις, καταστροφή, .«- 

(τὸ) Τέλος σεληνιακοῦ μη’ Φ, 1. 
νὸς (αί 3 τελευτ. ἡμέραι), ὅν 

᾿Ελογϑμάχησε, ηἦ ἢ. ΚΓ, 1 
ἐφιλονίκησε, λοι  ώρος « ὐλῷ 

Νι ΜΝ 5 

(ὁ} Φιλόνικος, φίλερις νὼ» ἐλ 

ΕΦΕΝ 

(ἡ) Φιλονικία, λογομαχίαι 

ἔρις, 

(4) Λυδία λίθος. (ὦ) ὡς 

Δικαστήριον Ι 
(τὸν, () εκ 

Πρωτοδικεῖον (τό) ἀ:1..2] ΚΕ 

᾿Εφετεῖον (τό]. ΒΟ ΉΚΕΥΝ ἘΦ, 

--αὐδοὴ -- «-μ 

ἰφιλοπρόσωτο. (σ) "ἢ 
(τὸ Ὄστρεον (.») ἜΝ ΜΡ 

τὸ αλσον στον ἄκου, (Ὁ) οἷα 
δικηγόρος (Ὁ), ( ὰ )Σ 

Διάλογος (ὁ). (. ») 

λγόσφα, προσνας (γκ.) ὴιω 
. ἡ 

(ὁ} ΓἌπορος, ἐνδεής, (ς-.» )ε:-Σ 

(ὁ) Πανοῦργος, δόλιος ( ιἢ»» ; {' 

ἀπατεών. ᾿ 

ὦ : “5,} 
Λιαμαρτυρόμενος (ὁ}. ( ς’ ) ξ--Σ 

(ὁ) ᾿Ωργισμένος, ΠΝ 
ἐξημμένος, ( ων» ) ὅκ 

(ἡ) Καταγωγῆ, ρίζα ( ᾿ Ὺ . 
[σόϊτ), .- ὡς ς 

(ὁ} Σεβάσμιας, ἀξιο- ε ΠΝ , 

σέβαστος.--Αἰδήμων. (05) κλπ 

(τὸ} Λατοῦ- (».} 
»-" ι΄ ξ κι 

μεῖον, 

(ἡ) Σικύα (βαντοθξα) ( β") 1.5... 

Τετριμμένον ἢ μάταχειρισμένον ἢ 

[ἔν δυμαὶ, ξ 

(τὸ) ΓΆριστον, ἄνθος (πράγμα! ἢ 
τος), (ἡ} καρδιά, ξ 

νῷ} 2 

(δ) Κροκὸς (ὠοῦ). Γ ξ 

αονον ον (..») «ν
ι ε ος 

(ἦ ξύστρα (ἀλόγου (:»- 15. τ 

καρ σέ ΧΡΟς οι γαῖ ἐς γα 

᾿Ἐδοκίμασᾳ. ας ΡΨ 



--ττ͵εν -- ϑφ: 

(ἡ) ᾿Εξάλειψις, ἀπάλδπιιμις, ᾿- 

σβήσιμον. ΖΦ 
(ὁ) Σβηστὴρ (γομμα- 1" (1. " 
λάστιχα .-- ὡω ὅσες 

(ὁ) ᾿Εξηλειμμένος, σβη Ψ ΜΗ͂Ν. 5". 

μένος, ΜΕΕ π᾿ 

Ἄξων (ὁ) (.») ΓΕ : ζ "» 

[τὸ}) Καειδὶ {ἰσιδηροῦρ. -π 3 Ὁ} 

ἀΡΝ μημν μον ἢ ἷ (ὦ .»})} π ᾽-Ξ 

Πρόσωπον (τό) {.--ὔ ἘΜΕΡῚ 

(ὁ) ᾿Ωκεανὸός---ἰ[ἡ) [Ππ’" , 
ριφέρεια ΝΟ (»»)}: 

(τόὸ} Κοιλοπόνημα (γυ-, -.. ΒΕ 
ναικάς), ὠδῖνες {αἰ}. ( ̓  τα ) υἱοὺς 

(ὁ) Πόρας 
[ποταμοῦ {»Φ !}) σοῦ. ζ 

.»'Ζ 

(ὁ) ᾿Εκλεκτός, διαλε- , .",} 
κτάς, ( βόα ) τς 

(ὁ) ᾿Επηρμένος ἰφαν"» , ὦ 4,05. 
τασμένος), ( “- Ἷ “Ὁ 5 

. -- 
᾿Εφευρέτης (Ὁ, (δ. )ξ -ἀ-ξ 
(ὁ) Περιληπτικός, ἡ- ΝΞ ῃΨΓἊ, 
πλυαποιημένος, {,.-5- ) ,»φ--Ἔ 

(ὁ) Άταπτος, ἀκατάστα-, χ"1 ον Ξι. κ,} 

τὸς ---- Ἐλαττωματικός. (. 5) .-Ξ 

(ὁ} μυελός, ἐγκέφα- ΤΗΝ 
λος. ὡ " ὯΝ ζ 

κ . 

Παρεγκεφαλὶς (ἡ). 

[τό)δωμάτιον 
θαλαμίσκος. (ξ:»} ἔξ: οὐ, τε ΟΣ 

Κλίνη (ἡ]. ξ5 5 Ξε ξε Ὁ 

[τὸ Προσκεφάλ αἰον νος" αὶ 
(μαξιλάρι). () δ 

ΔΛιέσχισε (πλοῖον Βά- ἔὅ-. - 
λασσαν), ΒΡ, ι- 

᾿Εψεύσθη, ἐψευδολός- - .ὄ Σ΄ σὺν 
γησε. ΣΝ μἊὄμΞ 

{τὸ} ᾿Ιθαγενγὲς δίκα’ 
στήριον, 

{τὸ)] Συνοπτικὸν Ὀικα- 15: ᾿. 

στήριόν. Ν οΝ 

{τὸ Κακουργοδικεῖον, Δ Δο Ὁ 
ποινικόν δικαστήριον. σὴς κε 

Ἱεροδικαστήριον (τὸ }, ἀτρρ εὦ ΕΦῚ 

(τὸ) Μικτὸν δπικαστή- - ΠΝ 

ριον. ᾿ Τ μὴν: ἀκα 

οἰ κῪ 2} ἘΦ: 
{τὸ} ᾿Ακυρωτικὸν 
δικαστήριον ἢ 
“Ἄρειος Πάγος. 

ατέστη ἄγ" - 2. κα Ἐς 

νος, στεῖρος. με; ἀ»---τ ον: 

᾿Ερραδιούργνησε, ἐσκευώρη: ᾿ς’ ᾿ ἀὶ ἈΞ 

σε, συνωμάτησξ. 
ὥ .. 

τ ί ἰμρις 
Διεβουλεύθη, ἐτε- 
χνάτθη. 

(ἡ) ᾿Αφορία, σιτοδεία, στειρό:' Ωρ. 

τῆς -- Λιμὸς -- Δόλος. με 

(ὁ) Ἄγονος, στεῖρος, “τ, 1", 

ξηρός (τόπου), 

(ὁ) Τόπος, μέρος - ΠΝ 

- κατάστημα (ὁ. 0 ζ ἘΞ 

Τροχαλία (7. ῬῊΝ ξ ΡΑ 

(ὁ) δόλιος, πανοῦργος, .- 
ραδιοῦσγου. (ἦ »"2 μος 

᾿Εδουκίμασε, ἐξῇ: Η 

τασε. σι νοσ ἐ ΜΡ, 

(ἡ) Δοκιμασία, σΖυμῷ- 
ρὰ, πειρασμός, ος. ὦ τὰς 

(ἡ) Ἐξέτασις, δοτιμὴ --- 

Πειρασμός. ὌΝΝΕΝ ͵  

κα “-« Τ᾿ 

σπλιροει, Αἰ ἐγὲι 

᾿Εξήλειψε, ἔτβησε. 

᾿Εξηλείφθη, ἀ πηλείφθη ΝΡ 1 

τ -ἢ 

᾿Ανεξάλειπτος (ὃ), ΩΝ Α Ὺ 



"» τ λ-- 

Πεπατημένος (Ὁ 

- ᾿ 
Οἶνος (ὁ). ( δ" ) 3, 6ἷα», 

(ἡ) κολακεία, ὑπὸο- -πρὶ » 

κρισία, (..ν5) Ὡς. 

᾿Επήνασα,ἐνε-. “, 2" 

κωμίασα. ΩΝ τ" ̓ τ 

᾿ -α 
'Εκαυχήθη. τοῦ ί τ λ-- 

---»" μ᾿ “᾿ α 

(τὸ) Ἔγ' ἐν μαΐο σιν ἐβογ να 
κώμιον. 

Ὃ ᾿Ακάθιστος Ὕμνος. ἐν) 

(ὁ) ᾿Επαινετός͵ ἐξυ- τ ̓  

μνημένος, -.κὶ} μὲ 

Καπνοδϑό: 
χος (ἡ). (5) με 

Ἔτπινε, ἥπλωσε, ἐξήπλωσε " ᾿“ εὖ 

- ΠΙαρέτεινε, προπξέτεινε, σοᾺ ἡ 
᾿ ἫΝ 

᾿Επλημμύρισα, (θάλασσα). ΩΝ Ε 

βοήθησε (ἔδωσε χεῖ"-“ .} 

ρα βοηθείας", 

Ἔλίπανε {γῆν}. πο τ “ 

ΡΤ ; ἝΞ 

ΟΝ ὦ δ κλὰ 

πολέ εἰ 

Διέστριλ. 

Διεπυήθη (πληγή), 
ἔκαμε πύον. 

Προδξέτεινε, ᾿αζ9 ̓ μἿ 

᾿Εφωδίασε, ἐτροφοδότησε, “μ 
ἐπεσίτισε. πὶ 

Παρστάθη, ἐπεξετάθη “.- “ ΚΞΝ 

-"- ᾿Εξηπλώθη. 
ἢ ΡῚ 

Διεστάλη -- ξῃ Ἵω,, ἜΤ 

πλώθη (χαμαί). 

Ἔλαβα, ἐπῆρε. 

᾿Εξζήτησεν ἔκ τινος 
(βοήθειαν, ἐπιπουρ[ ἀν) 

(ἡ) Παράτασις, προΐ’" 
κτασις, ἐπέκτασις. 

ΜΟΥ 

Ψ 

οὐ ΔΑ 2 ν᾽ λα 

(τὸ Ὑπόδημα {πα- 

δ .- 

ὔμμ 

{ ΕΝ 

(ὁ) ᾿Ιδιαίτερος. εἰδικὸς -- 5 
Καθωρισμένας. υ»»“«Ξ 

πον αν] " πο 
᾿Εκτύπησε {γάλα), 

αν Ὁ ΠΟ 

᾿Ἄποθ 

νυ (ὁ) θεν ς 

ΓΙροωριφμένος (ὁ) 

ἀφήρεσε {κρέμα), 

᾿Εκοιλοπόνησε {γυ- 
νή), ὥϑινα, 

'Εκτυπήβη (γάλα), - . ἢ 
ἀφῃρέθη (ἡ μλ ας υὐαβς 26} 5 υῥευ σε 
τοῦ) --- ᾿Εσκίρτησα (ἔμβρυον). 

προῆλθε. οὐ υὐαϑε κ᾽ 

Βουτυρόγαλα (τό »“. δ) ας 

Βουτυρομηχανὴ (ἡ). .-.- ἢ 

᾿Εφύσησε (μύ- ] τ Ψ Ψ.α- .} “-α 

τὴν}, ἀπέμυξε - 

(ἡ) Βλέννα (μύξα). ΒΡ" 

ον 
Σάκκος (τροφῆς ζῴων). (2) ἘΞ. 

ΦΨΦΞΦ.νκ 

(7). 

ἐγ 

Προέκυψε, 

(ὁ}ὺ Βλεννώδης, γλοιώδης. 

Βελοῦδον (τό), 

(ὁ), Συγκεχυμένος, πΕ- 
ριπαιλσυμένος. : 

Φαντασία (ἢ). ζι τ' 

Κρυψίνους (δ). (.»»5") ὦ 
(ἡ) Μελάνη -- Λίπα- - 

σμα--Τύπος͵ τρόπος ( "λα ) ΠΝ 

(ἡ) Τροχιὰ (ἀστρονη, (..»} ἠκχ 

(.»} ὦ 

(..»} ὦ 

(.»»»")υϊ 

Κρυψίνους (ὁ), 

Κρυψίνοια [(ἦ]. 

πούτσι), 



τ Ὡὐω ἘᾺ .. ἦα 

Τηλε Ον ᾿ ἡ κμ “5 

ὌΝΩΝ (69) λιν τ ὃ" 

(ὁ} Πάμπτωχοςσ, ᾿ -" 7 
ἄθλιος. “τὸς ( ΖΦ" ) δ" 

(ὁ} Κόπανος͵ ( ΤᾺ ) ἥξω, ΕΝ 
ἰγουδοχέρι). 

(τ) Ἕμβολον, βέργα γ ξη). Ἃὅητι {τυφεκίου)͵ κόπανος. 
(ὁ) Παραδεδομέγος Ν 

(εἰς πάθος, ἕξιν). ( ῳ" ) τ 
. ορ } 

"Οπιαομανὴς [ὁ. ὦ »8 Ν ὡρ εὖρ ἱα 

., σεν π᾿ 

"Ἐξεπολίτισςε, νὰ 

Ἐξεπολιτίσθη, ὦ “κὸ κα ἃ κ᾽ 

(6) Πολίτης, ἁστὸς--- Πολι- τς, 
τικός, ἀστικάς. ῳῤ 

(τὸ) Πολιτικὸν ἢ » παι ἐν 

ἀστικὸν δίκαιον. ὠ αἱἹ Δ 

Πολιτισμὸς (ὁ). «ὦ 

ιὰ ..- . Ά .-- τὶ 

᾿Εκπολιτισμὸς (ὁ). αι 

(ἡ) ἔκτασις, ἀπόστασις -- κι 
Βυλή, ι «λό 

Ὁρατότῃς (ἢ). »οἱὶ ις ὦ 

“νπ ἢ 

᾿Εκτὸς βολῆς, ΕΝ Ϊ ζ. ἱῶ 

μἃ εἶ ᾿ 

(τὸ} μέτρον καρκῶν, εἰλο͵, ξ ϑ ΜΡ 

(τό Μαχαῖι- 
ρίδιον, 

ΞΟ Ἂ ἀκ ...: α Γ 

ἐν ὐ μα, ς 3 

(ὁ) Διευϑώνων, διευθυντὴς , 

“- Νομάρχης, μουδίρης, (9,25) “Ὁ 
(ὁ) Χρεώστης, ὀφϑι- , ΝΞ 
λέτης, ( υλϑ ) ὑγ6 

᾿ β ΒΝ ΑΔ - - 

Πόλις (ἢ). (Ὁ... ἀρ ν, ξ «- δὲ 

Ἢ Μπεδίνα {πόλις τῆς νι α 
᾿Άραβίας). ἐλαὶ] 

Α.͵ν.}" »"»ν. 3 

᾿Απὸ {ἐπὶ χρόνου), πρό, “ἀκ 3 δὰ 

Πλημμυρῖς, [βαλάσσης). 

(ἡ) Μάντα {..} γρμτ. διά ὦ 

Μιονὰς χωρητικότητος ᾿ ἜΝ, 

(1.3 ἢ 2 ρότολα), ἰαἦ, ξ “Ὁ 

[τὰ) διάστημα ἔχρονι-. -“.} 15. 
κόν), περίοϑος. » 

Πύον (τά), . 

εἶ.» " 

᾿Επικουρία (ἢ). δΑΣ 

» 2 ὩὩᾺ 
ΛΑακρὸς (ὁ)}. ΤῊΝ ξ διὰ 

(8) ᾿Εφοδιασμός͵ προμήθεια ΑΝ 
τροφυδότησις --οπἰ Ἐπικουρία 

(ἡ} "Ἔκτασις, ἐπέκτασις, . " 
προέκτασις, διαστολή. οἰλϑα) 

Μακροβιότης ἡ  κκἘ͵ὶ 5ἰα 26} 
ΡΡ 

(ἦ) Διαστολὴ - "Εξάπλωσις, οὐ 

(ὁ) Διασταλτικός, δια- δ ΠΝ - 
σταλτός, ' ᾿ Ὁ 

᾿ -ἂ μι κα ΜΡ 

Διασταλτικότης (ἦ). 5 αν] 4.3.1, ν 

᾿Εκτεταμένος, ἐπ: ὁ "; 9255 

κτεταμέγοςσ. 53.πὶ 2 τοῦδ 
Τὸ ἄλεφ τὸ μακρὸν 
(ἴ) πο χ ΝΗ δὃ ““- «ἡ! Ἶ 

Σχολεῖον ΝΣ ΕΞ 
(16). (..5) να : ζ ““" ΛΑ 

τὸ) δημοτικὸν σχῦ- τοῦ, -ἢ ὁ ἐκίον Χο ἀπ]. 2} ἄμα 
Γυμνάσιαν (τό), Ὁ ἐν ἤὼ μὰ 

(τὸ} ᾿Εσωτερικὸν σχο- 15. Κ. 
λεῖον, οἰκοτροφεῖον. τσ ἊΣ ““)» 

{τὸὖὴῦ ᾿Ανώταρον σχο' τ) « 
ἀξῖον, τὰν Ἰπύα 

(ὁ) ᾿Ενάγων -- Διὶ- “ἢ 
σχυριζόμανος, ( Ὁ" ) δ" 



ἀν 

(ἡ) ̓ Ανδρικότῃης͵ ἀνδρισμός, ἧς ΓΟ 

(ὐἱσοφάγνος (ὁ). αἷ. εἴς 

Καλὴν ὄρεξιν. τῷ 

(δ) Ὄρος ἀαανικάς. ( οἷν ἊΨ 

Ὑποκριτὴς (ὁ}. ( ΠΕ ) οἷ κα 

(ἡ} “Ἔρις, φιλονικία, {ς» γον 

(ὦ θέα. θέαμα, ( ΒΕ ' οἵ μ 

Τοκογλύφος (ὁ), (»9) “" ." 

Βιβλιογροφ' α (ἢ) ἐπὶ 

᾿Ελεγκτὴς (ὁ). (.5..) πὴ» 

(ἡ ᾿Επιθυμία, σκὸ πὸς 

-- ᾿Ἐπιθυμητὸς (ὁ) 

(Ὁ) Χολὴ -- Πικρότης. {Ὁ» ) δ μα 

Γιολλάκις, συχνά. [ ." ) ΡΝ 

Τηρητὴς (ὁ). (.- ) δ » 

(ἡ) ̓ Επιθυμία, σκοπός. ( 02. ᾿ οἷ 

καθρέπτης (ὁ) ( οἷν ) δὲ 

“Ἔφηβος ι6). (Φ».) ΓΝ 

Τετράγωνον (τό). (εν) ἽΘῊ 

Ἐπαροο ὑστῖν μη ὅτο 
᾿λείανε. ΠΩ με ἰμ μᾶ 

(δ) ἀμφίβολος, ὅπο- (9) οὐὴν 

( τ λναπαομένος, ( 9. ; εὖ Ν" 

(ὁ) Φοβισμένος, 
ἔντρομος, (ἐνυ) εν 

(5».»}5}» 

.-. ριε ΝΙΝ 
ΜΡ 

ΜῈ,» ., Α Δὲν τὸν εἶδον ἀπὸ "-“ ιν , 1 ἡ 

ἔτους “-π 

παρ αστριον (Ὁ) 78, 
᾿Εκλούβιανε (αὐγ). οί ουδὲ 

Διεσκάρπισβ, διέσπειρα "ἀπ ΕΝ 

Κλούβιος (ὁ)}. "4 

το Ον λινν[: ( (ς 5 Ὶ ΚΕΝ 

ΓΤ ν 
(Ὁ) ἀν ρλικρινῆς, ὑπὸ- ἀλιέ ΠΥ ἊΣ 

(τὸὴὶ ᾿Αρσενικὸν--πΔροε: ως ἄμε. 3} 

νικόν [γένος Ὑρμτ,7}. (.5.35)..5 ὼ 

-Ξ5 -,ι.4 

(τὸ) Ὑπόμνημα (ἡ νότα). ὃ ἘΝ 

ΠΥ͂Ρ 

τὰκ γ)Ἀ, 
οὐχὶ ἘΜΡῚ 

᾿Απομνημονεύματα {τά 

᾿Απεκάλυψε ἰμυστι: 
κόν), 

.-᾿ ΓᾺ ᾧ Πεαιρτῆς, ἔνοχος, ἐς 5 γ᾽ οὐαν 
τον οὐράν, αρ (ς᾽ .7. 

» «« (τὸ ρονμαι δοξασία, (53) ΕΡ.Ψ 

Φάτνη (ἡ᾿, (5.5) ΜΡ 

κουισυογαυνν ἐμ τεῳ τΐυς 
»,.: Ω.- “εἰ » 

Κατέστη ἀνήρ, ἡἠνδνώθη, 3... Δ» 
"ΚΠ 

Κατέστη ὑγιεινὸς (τόπος) ὦ ἡ 
ΚΝ 

᾿Ανὴρ (δ). ἰὴ 

Γυνὴ (ἡ). ΡΙ ̓  ΕΗ» , ἽΝΡΙ 

Ἢ ᾿Ανδρομέδα “ΩΨ 
(ἀστερισμός), 1.-..ὅὕἍ.ἃΔ[ὃ} "δὶ 



ων 

(ὁ) “Ἄρης (ἄστρον). 

Ἑστασίασε, ἐπα- τ “: ἢ μ; 
[ 

νεστάτησε, δ 29ι,κι5» 

᾿Απεφύλλωσα ([ἐμάϑη:' “Ἵν... 

8 δένδρον), σι! σὲ 

(ἡ) Στάσις, ἀνταρσία. ΝΣ 

Περισταρεῶν (ὁ}. ΝΕΝΣ 

Ἷ Ἂ - 

ΩΝ ΡΣ 
(τὸ) Γυμνὸν [δένδρον), ἄνευ 5 κα 
φόολλών, 

ΩΝ παρῆλθε, σέ οὖν 

"Επικράνθη, 2 “κἷ, με 

Ἐπὶ ἊΝ κατέστησε κε ι ἦν 

Πικρὸς (ὁ). ἐμ ξ ΗΝ 

Φαρὰ (ἡ). ἊΣ 

“Απαξ, μία φυρά, τὸν 

᾿Αποφασιστικότης (ἡ. ΩΣ 

Χολὴ (ἢ). Σὴμ. ΓΝ 
(ἡ) Διάβασις --- Παρέλυ- ΦοῚ] 

σις, πάροδος. 2» 
μεν 

᾿Αποφασιστικὸς (ὁ} συ» 

Ἡ πτωχεία καὶ τὸ γῆρας, οἵ πὴ] 

Ἡ ᾿Εξακολούθησις, συνέ- ͵“ "5" 

χεῖα, διάρκεια, - 
ὁ) Σωνεχῆς, διαρκής, ἐξα: ὁ “Ὁ. ἢ ὁ) χής, διαρκής, ἐξ 
κολουθητικός, » 

[ἡ) Δίοδυς͵ διάδρομος, μο- "ἢ, 

ναπάτι, πὶ 
᾿Ενέβραξε, ἐμσῴ. 2. Ν 

σκευσαᾷ, ωσλο»υ 

-΄τϊ.-- ΡΝ 

(ἡ) Στρωμνὴ (στρῶμα, (
 ἘΜ: ἢ ἢ 1 μα 

8.“ 

Συνδεθϑεμένος (ὁ}. (.}) ἰα-.. ,Ὰ 

“ ΓῚ ; 

Συγκεχυμένος (ὁ}. "Ὡ 

(τό) ᾿Οξείϑιον μο- ἀν ιγαῖτὴς 
λύβδου. ἀν) ἀφ ν᾿ 
᾿Απεμύξησε, ““"- «7 ννΦ κ΄ Ὁ 
σα ---- ᾿Ελβίανε, --»λ τ» 

᾿Ενέβρεξε, ἐμούσκευσᾳ ει ιβ ἜΝΙ 

[ἡ) ᾿Ελαγεία, απ “λνς ᾧ ῆνοςς {90} Ὁ» δ, 

᾿Ανεμίχθη ἰὑπό: 2." 
θεσις), συναχύθη .-"" Ὺ ξ--" ᾿ ζ: .ἅ 

»"" ἡ .» 

(ἡ) Νομή, Ἀειμῶν, λει- , “ 

- Ἂ 

(ἡ) Σύγχυσις, ταραχή, τ΄ “ἡ 

Κοράλλιον (τό). οἰ μα 

.« 

Συγκεχυμένος (δ). 

λέβης (ὁ). (5.9) πὶ’. ες “ 
Ηὐθύμησε, κατέστη - π 

εὐδιάθετος, ζωηρός. ζιι, ᾿ ζ "5" 

(ἡ) Εὐδιαθεσία, εὐθυμία, "΄͵᾿ 

ζωηρότης, ς-" 
(ὁ) Εὐδιάθετος, εὔθυ- ἡ, “ 
μος, ζωηρός, ξ-9τ»; 
Εὖγε! μπράβο! ΡΝ. 

᾿Αποχωρῆ- “ ς καγνπι 
τήριον (κα) Ὅ ) ον ξ υϑ ́΄ 

Καλῶς ὥρισες, {- 9) Δι ὺν 

(ἡ) Φάσις, περίοδος ͵““".ῳ, 

σταθμός. ' (.) ᾿» » 

"Ενέτριψε, ἔτρι- . - “ 

ψε, ἤλεψε ζ 2... ἐν" 
(τὸ) Χρῖσμα (ἀλοιφὴἢ ἔλα. “ - 
ον θι᾿ ἐντριβήν), ζ.3.»" 



»"»"» 

ω -" 

ῶ." 

(.ρυ) νου 

ἐστρην ἃ δ ΜΗ ΕῚ 

'Επέχρισε, ἤλειψε. Ἵ ξυ" 
᾿Ἐκυλίσθη, ἐστρηφο- :-Ὁ..,, εΞ σῷ 

γύυρισε-'Εταλαντού
θῃ, ἔ-"ῇ ᾿ ἔσ" 

(ὁ) Εὔμορφος, χλοερός. 

Βοσμκὴ (ἡ), 

"Εκύλισε τινά, 

φογύρισε. 

[τὸ} ᾿ΑὙγκυρσ-: (Ὁ ἡ 3}. εὖ
» 

βόλιον, λιμὴν 
Ἰ"Απόκρεω,, : ἂν “. 

ἕν κποκοιάηος ( ὦ.) 83.» ξ δ᾽ 

(2) 5» ) 
Παραρτήματα 
οἰκίας (Απο- ΠΡ ὅθι " ξ ὦ 3 .Ὁ 

χωρητήριον, λουτήρλμ 

"Αγκῶν (6). 

(8) Συνημμένος, ἐπσώ: ΠΡ 

κλειστος. ( 30 ) ὧτὸ» 

Ἐξεσφενδον ον, δόλσῃ Ε "“ (Σ᾽ Ρ
 

᾿Απεστάτησε (δόγμα: 

τος), ἐλοξοδρόμησε,. 5. ῳ᾿ ὃ, ο᾽ 

(ὁ) Ζωμὸς 'κρέατο), θυ ἡ 

(ἢ) Λοξοδρόμησις, λοξότῆς, “- 2 
ἐκτροπή, παρέκκλισις. ΨΦ» 

(ἡ) ᾿Αποστασία, ἀρνη: 
σιθρησκείᾳ, ω “᾿ ὑπ 5, 

(ή) Κλαῖμαξ͵ » - -- - δ" "" - 

βαθμίς, (.3υ) δ} εἴν. κσὉ, .᾿ 

ΓΙΛλοῖΐον 
μ᾿ -: 1 - 

ὁ. (-δὴς-5 1)». εςϑν; 
, ΝΕ ΚΡ 

(ὁ) Σύνθετος-- Παρα (.---5.) ζι»’ 
σκεύασμα (τό). 

(5.50) δ᾽)». εὐδον 
-" . Ὁ" » 

ἃ 

Κέντρον 
(τό, 

᾿Εξώργισε, ὥργισ, 

᾿Επικράνθη, ἐξωργί- 

σθη. »»ὺ 

---Ταῖ.. “2 

-"" ἃ τὸ) Καλώδιον, σχοι- 

(τὸ χ "σ΄. εν γίον ἐχονδρό}., 

(ἡ) Δύναμις, ἰσχύς, τὶν “" 

ρώμη. 
(ὁ) Εὐδιοίκητου, {κα- "5, 

λόβολος). “Ἰμ 

(ὁ) Δύσκαμπτος, ἀνυ- “ 
πότακταος, οἷλὶ ----᾿ 

“Αγκυρα (ἡ), φεῦ. 

(ὁ) ᾿Επαγγελματίας, ἐξα- Ἧ 
σκῶν ἐπάγγελμα... ωπ 

“Ασκησις ἢ ἐξάσκησις 
. κ., 7} 

(ἐπαγγέλματουρ), 
Δ... 

Ἡσθένησε, ἐνόσησα, ὑσὶ, ω»» 
Περιεποιῆθη ἀσθενῆ, 
ἐνοσήἤλευσᾳ. 

ἰζατέστησεν ἀσθενῆ, ὡς σαι ο» μἷ 

σέ ιν 

Προσεποιήβη τὸν ΝΠ ΞΕΕΞ 

ἀσθενῆ, νὰ συλ, ὅσ υὶς 

(ἡ) ᾿Ασθένεια, νό- .ἡὴ ἡ “ΕΝ 

σος. ωρλιξοωυο 

Ἱκανοποιητικὸς {ὁ}. (.».) ΠΡΎΨΙ 

- ἃ .«" 

᾿Ασθενὴς (ὁ). (φν ΕῚ ᾿ ξ ωϑ »ἢ 

δι.., 
Νιασοκόμος (ὁ) ω» κὶ 

μα» 

᾿Εμάδησε, ἀπεψίλωσε, Ῥ σ(, εὐ 

Ἔπεσε (τρίχωμα), νων», 1.3. τῷ 
ἀπεψιλώθη, ὁ ΒΝ Ψ .,-ἰ 

(τὸ) “Ἔνδυμα (μάλλι- ,» τ" 
νον ἢ μετάξινον). Ὁ) Φ »» 

(ὁ) ΓΛθριξ (ἄτριχας)͵ ν» αἵ, τ κα 

μαδημένος, 

Τό μεταξὸ ὀμφαλοῦ καὶ "τ » 

ἥβης τμῆμα, 
᾿Εχλόησε, ηὐφό- “" " ΄ 

ρῆσε, ἔστι. 



" οὐάγο- 

.-.-}Ὲ 

() ᾿Αμφιβολία, ὑπόνοια, ἃ; Ξε 

᾿Ανέμιξα, ἀνεκάτωσε, ξ. ὁπ εν 

᾿Ανεμίχθη, ἀνεκα' 
τώθῃ. 

(ἡ) ᾿Ιδιοσυγκρασία --- Διά' 
θασις {ψυχῆς} κν, κέφι. 

(ὁ) Ἄθυμος, ἀδιάθε 
τος, κακοδιάθατος ζ΄, 

τ Ἀπ ι Καὶ 

εἰν 

᾿ΑΛΟ ϑελ 
-" 

ἐ» (τὸ} Μῖγμα, κρᾶμα, 

τ ακάτον μα μίξις, ξν29 εὐλαὶ 

αν μένος, εὐ» ῖϑς. ΓΕῚ 
ἐχοριεντίσθη, ἥστετ- εξ. -» 

ἐδ ἄφριεντο τσὶ εἰν" ̓̓  τοί 

(,)Ὸ5. 

(ε.5) 8 
᾿Επαγγελματίας (ὁ), (.»}) ὁ 

() αἱ 

Πλειστηρι ασμός (ὁ). 

(6ὁ} Αγρότης, γεωργὸς 
καλλιεργητής. 

[[λειοδότης (ὁ), 

Συνωστισμένος (ὁ, (,9) ΕΝ 

Διαικεκοσμημέ- 

νος (ὁ. 
, “πα 

Διπλοῦς (ὁ). (ς.: 35) ’ »» 
ας 

(ὁ) Οἷνας ἐκ κριθῆς. ΕΣ 

ὁ) 'ὥχε' . - " ὡς (Οὐ) αλλ τεοὐέν 
(τὸ ᾿Ακόντι:- ,-- λων 1 γρ κὰ δὶ 
ον, δόρυ. (δ) πα Ὁ) υ 

᾿Απεμύζησε, ἐθήλασα --- ὃ 2. εν 
κατέστη γλυκόξινος. στ 

Δ 
Γλυκόξινος (ὁ, “ 

(ὁ) ποῦ 

-» 

μ᾿ ᾿ 

{τὸ} ᾿Αλάβαστραν͵ μάρμαρογ, »»»Ὦ 

(ὁ) Περίοπτος, ᾿ ΝΕ 

ἀξιοπαρατήρητος. (.35.) 3.» 
κ᾿ ῃ 

Ρινόκπρως (ἀ)}. ω)"λ5. γὰ 

Κατέστη ἐλαστικάς, δ᾿" νας 
»ἭῈ ἀ “ , εὐλύγιστος. 

Ἐκαδα ΟΣ τι, ἐξῳκειώθη͵ " ὁ κι 

μφασς ἐξῆσογσε, ἐν οὐ νοῦν 
σὸν ἡσχήρη τς, ὀ τ ε Οὐ πῇ 
οὐ τλασικός θλορεσως,, Ὃς α 
αι ραν εκότης, ἐπ ἢ] κ) μι 

ὦ εησις, μαθηιεία, ἀσί »ὺ γε 
(τα θαναν ἘΠΕῚ “, οὐὶς, “ξ. ὧτκ᾿ 

(ὁ ἐιαθητευόμενος, 5 μα πο δ 

Γυμναστὴς (6), ΝΗῚ 

ο)τομνασμένος, ἐν οὐ, τ, οὐ τῇ 
( κόςις Ρ κ πιά {36..} 5. γε 
᾿Αλοιφὴ (ἡ. (βυ)βὶ «Ὁ ἐ 
(ὁ) Πυρόλιθος, τοαῖκ- :" 5. 

μακόπετρα. ὁ. »5.. τ 

(ἡ) ᾿Ανϑρικότης, ἀν’ -ρ 
δοισμός͵ ( ἶ» ) σϑ 2,8 

[ὁ} "Ανεμι- “Ὁ - σε 
στήρ. (ς-:-9) ς 5: 

{τὸ] Κονθύλιον δι" -- 
ἐπάλκιψιν, ἀξονίσκας ( 5322}} 52. 

λ͵ὰ, - ᾿ »" ὟΝ 
ἡ,.4-»- ις.,.-ἢ διΦ μὰ 

᾿Αμφβαλιβ ὑπώψι- 
ἄ 707). 

Ἡρνήθη. 

ἀμ ἀξ κ.] 



ἄλλω -ὐδε.. 

(τὸ) Ζήτημα, πρό" 
βλημα, 

(υἷ.γ)1. 

Ἑσπέρα (ἢ). (».) ὦ 
ὀὺὶ Κακόν, κακὴ ΓΝ 

(τὸν ταν ( ἷ» ) 6 

ἢ ἼἜκτασις-- ᾿Εμβα' -  ἴςΖ 

ΥΝΝ “ ( ΝΜ λα 

Χωρομετρικὴ (ἡ). “- μι "ἐξ 

"Απόστασις (ἡ). (.5». ) Τ.. 

Συγκάτοικος (ὁ). (υκ.)υω 
Ξπ - 

(οἢ Πόροι (δέρματος). (..) ἣν 
Μυκτερινὴ συνδιά- εν " 

λεξις (..) γι 

δὴ) Μέτοχος, συνέ- 
 κάίμος. ̓  ( ΡΤ" ) βι- 

Κομβ λό. ω - “8,.-"- 

νιον (ὁ. 1: ξ:λ τ 
ων ., ὅπ. 

᾿Εφεσιβάλλων ὁ ( ι δ γ 

(«ἰγ Ἐ κΆξιος {ὁ}. 
. . 

Δυσηρεστημένος (ὁ). ( Ἶμι ) ἴω 

(ὁ) Δικτάτωρ, τύραν’ 
γος, δεσπότης. 

(δ) ᾿Επιτρέπων, θεώ- 

ρῶν τι ἐπιτραπτόν. 

(ὁ) ΓΑξιος, δικαιού- 
μενος, 

λΛουτὴρ (ἀ}. 

(τόὸ} ᾿Αδύνατον, 
ἀπίθανον, 

σύμβουλος (ὁ), 

ΟΣ 
(ὁ»), "ὦ 

(υ»") 
- ἃ, " ν΄ - . ᾿» 

᾿Ανατολιστῆς (6) ( ι,.»" ) πὸ 

"»»:"» ῦ 3 

Νοσοκομεῖον (τό. [ ἘΝ ) μα 

ὄν 2 
(5.) ἀτϊ 

() 
.κ 45} 
( )͵ῦ τ Ὁ 

(τὸ) Θήλασμα, θηλασμὸς -- - 
-- ΜΜαζὲς (ὁ). ὃ 

"Ἔσπευσε {εἰς τὸ βάδ΄ . .“."΄,.,, ὦ 
σμαὴ ἐβάδισε (τ αχέωῳ). ζ. - Σ΄. ἐξυ" 

᾿"Ετεμάχισε, ἐκομμά- Ξ αι ᾳς, 

τιᾶσε, ξ“-, ἐ ἔξω" 

Κατετσακίσθη (ἐκ θυ «. “0ν͵, , 5, "Ὁ 

μοῦ). ἔξ» εξ 

᾿Ανησυχητικός, ἐκνευ- : . 
ριστικός. ( ξ΄. ) ἀῶ ωπ 

τῷ Ὁ» - 5.» .᾿ν» 

ὀῤδ σέ 

[ξατετεμάχισε {ἔκου»" ΠΕΝΙ ς δὴ; 

ΓἜσχισαᾳ, 

ρέλιασαῃ), 

Διρσκόρπισε, .. “ε ἘΥΡῚ 

δὴ ἀκουρελιάσθη ὁ Ὑ Ε σε 
(τὸ) Σχίσιμον, (ἐπὶ ἐνδύ- ὦ »ἃ 

τὸ Σαφαν δαῦβω, θυ 
(ὁ) ᾿Εσχισμένος {κουρελιατ εῷ “2 

σμένος). δ: 

(ω.}) δ 

Ψαλμὸς (6). (ν 2) οὶνό εν 
Χρόνιος (ὁ). 

β . , 2 . 8 ᾿ 
ἈΝ βροχε Ὅν ε Ὁ ." 

" .,κκ... εἰ "" 

Χάλαζα (ἡ), λιν 

αν {τροι (5.5) » δυό λυ 
- , “.9ἢ 

(8) Πλαστος, Κρ (ν»)},6ὴν 

(τὸ  Ἡλιακ. 
ὡρολόγιον (..9) ἡ “ ε3 ἦν, 

Ηὐξημένος, ἐπηυζη- αν Ἔ) 

μένος, ( .5): "μ᾽ 

Δ» μα 
ξημένον ρῆμα (γρμτ.) ἸΥα δὴ 

ἰτὸ) Πλαονέκτημαι 

(τό) Σύνθετον ἢ ἐπηυ" 

ἈΠ. -- 

ἰϊσὰ» 
πρατέρημα, προσόν. - ξ΄-: 



ζ- 

᾿Αστυκλι- . πο κι πὴ νικὴ (ἡ). {.-2.9} ..55 κυ 

} Ἔστι πα πα 

(ἀαγκάλι) (5) 5 ,.:-ὄΣ 
Ξυπνητὸς (ὁ). (85) 5.11. 

ἥν πίον ἀπὲ 
“- Β ." ἜΝήλειψε, ἀπήλειμε, 

ἔσβησε, ἐσπόγγισα, στ τῷ 

ἐλπρ ψε δ ς πω 

κα γπτ ες νῦϑι τ 
δον ρΡΡοκάς, λῶν ὅκα, 
Εατιλβώσεν {ὑποδή- ζ Διὰ! τ 

Ἐπλύνθη 5} 

(ἡ) Χρῖσις -- πα ται 'ξτ' 
ἐτοΥ α μας ΟΣ φουγγάρισμα. ἘΠ 

τριχείον, -».29 εἰ. δ 4 τς 

(τὸ) ἴχνος, σημαῦ.ὀ ὀ ὀ ἔππτ 
(ὁ) Χωρομέτρης, γεωμέτρης ιν 
-- Στιλβωτὴς (λοῦστροτ). ζ. 
(ἢ) Ρυκάνη -- “͵" 
Πτυάριον. .- ) ὅσιος 

(6) Κεχρισμένος, χρι- “ - 

ὋὉὋ Χριστός, μεσίας, ς-.3} 

(δ) Χριστιανός, χριστιανι- ὦ - 
σμός, μδνν 

Ὁ Χριστι- 
ανισμός. ΚΕΝ ψΣ ΚΡ 13. 5... 

Σφουγγαρόπανον (τό), ἀρι οἷ 
Παρεμόρφωσε, μετα. ““- .σ-ὦ 
σχημάτισε,  Ν ὠσσο 
Κατέστησεν ἄνοστον “|| 11 η΄. 
ἢ ἀνούσιον (φαγητ.}). ἸἰἘ! δ 

-ὐγδὸ.-. ες 

(τὸ) Δυνατὸν, κα- 
τορθωτόν, 

(6) ἃ ανεικὰς, ψεύτι- 
κος, .»"»»»μὼ 

» οἱ 

᾿Αποικία (ἡ), (.») δ καξ ἢ 

"Ανεξάρτητος (ὁ). ( ΒΒ ) ΜΊΝΩ 

(ὁ) Εὐθὺς, ὀρθός, (53) αΞ 

Πλαγιασμένος (Ὁ). ( ̓  ) β1.- 

(ὐ)γοασττω 
ὐρ ὍεΜΕῚ ἰ .ὴ» 

Ψευδῶνυμον (τό. . 

Φυτῶώριον (τὰ), 

[τό]. 
“Ἐλ πϑσ., Α 

(ὁ} ᾿Ακολουθῶν ἕξιν 
{τυφλὰ ἀ}, μανιῴδϑης. (υ» ΠΈΣΕ 

ὁ ᾿Ατημελής, ρἀάθυμος(.λ) αν δῦνα 

(Ὁ) Ξ 5... 
[(Ὁ}) ᾿Επονδίδιστος 
{(ξετσίποτος). 

(ὁ) ᾿Εἰκτεθειμέ. : ΝΈΕΣ 

νος εἰς. (. .ρ) θριρ 
(ὁ) Σκώπτης, ᾿ ΕΣ 
χλευαστής. (ὖν» ) Ἐς Ἐγ-τ 

τ 5 ᾿ς 

᾿Αποδοκιμαστέος. (υξ ) πα βίων 

Καταναλωτὴς (ὁ). ( δ ) Δ ρω 

[δὁ) "“μαλόσ, ἐπίπε: - 
δας, ἰσοπεδωμένος, (..»:) .Ξ..» 

(8) “Αξιας, δι- » 
καιούμενο. {τ 2) -σνξ 

(ἡ} ᾿Ἂ'πο ᾿ . “.κ θήκη (ξ» )γονοβωω.  ξρ γΞ 
Καταθέτης “3 5 
(} (δ) 
Εἰσαγωγεὺύς (δ) ()"υ ῥα 



ἀ1.α 

"“-μκμ -οΟ ἃ 

Ἔπιασα, ἐκράτησα, ὅλως μ ΘΝ, 

Ἐκράτησε βιβλία τσ υἱ] ᾿ 

(λογιστικῆς). «ἢ, δ ἐλ! Ἷ 

Ῥ- κ γα 

Συνεκρατήθη. ἀν χυυς..Δδ] ὁλαΐ 

Συνεκρατήθη, οξ ΠΝ Ἵ “7
 Ἶ 

ἀπέσχε, 

'Ἐνέμειγείκαι. 15 πὴ 5. τ 

{τεπειά συ θη]. - ὅλ........}» ὌΝ 

Συνεδέθη, συνηνώθη, ὄμῶ ὅλ ἰς 

Κράτημα {τό}. ἀλω 

Τὰ κράτημα βιβλίων ἢ λει 

(λαγιστικῇς). »" αἱ λυ 
δι 8 

(ὁ) μόσχος [μωυρωδικόν). 

(ἡ) Λαβὴ - Ὑπό: “1 ᾿νε ὅ- » 

ἀδιμμα (τό). 

(ἡ) Φιλαργυρία, Κων κῶν 
τσαιγκουνιά, 

Φιλάργυρος, Ἢ «ὖι.}} Ὁ -, 

τσιγκούνης, υολ θα 

, . Α 

(ὁ) ̓ Αρραβών͵ προκαταβολή ὦ ὅντα 

Φιλαργυρία --- Δυσκοιλιό. ΗΝ 
της, 

᾿ς ὥ ᾿ " 

Συγκράτησις (ἡ). ὡὐ ὅω) 
» “πῇ 

ἐ μ" 

Ἕμμονὴ (ἦ). ὐολυως 

᾿ὴ 

Συνεκτικότης, (ἢ). ὅλως 

{8 φιλάργυρος 
ἰσφιχτοχέ- τ ᾿-Ά 

βῆης) 
ὄλι ς 

ἦ,1.5 - 

Μοσχομυρισμένας (6). 

(ὁ) Δυστυχής, κακο- νην 

μοίρης, ἄθλιος, (οἷ) ὑδοτσα, 

Διασκαεδιαστικός (δ). ( ω ) ὠ-"Ὡ 

Δὃὺ) "Οβελίσκος - (ἡ} ,γ, 9 μὴ στ 
δ κακκῦδαψα βελόνη). ( ̓ ς ) ἜΝ 

-.κδἈ.-. 

(ἡ) Παραμόρφωσις, μεταμόρ- κι, 

φώσὶις, μετεμψόχωσις. 

ἣῬ-ς: 
(τὸ) ΓἜκτρωμα ἐξάμβλωμα ζ-- 3 

(δ) Άνοστος, ἀνού“ . Σιν 

σου, δ: δ 
Παραμορφωμένος (ὁ). ζει “ ξ-.»“: 

ΩΡ πὰ, 

᾿Ενέτριψε, ἐμάλαξεΕ. "αὶ ὁ λρυα 
ΚΞ 

“Εντριβή, μάλαξις, Ἄμμος 

[τὸ)ὴ Θέα- -ο 
τρον. (τ...) - οἱ . ξ ζ." Ὁ 

«νιν 

(ἡ) Χαρά, εὐδοκία, ( “ .;" } ὃ γώντιβ 

Ἐηλέφψωναον (τό), 

ΓἜθιξα -- ἬἭψΨατο, δ »"- . 3 

ἤνγγισα, .πε τω» 
δι.» ᾿ Φ “ἃ 

τῆλθον εἰς ἐπαφήῆν. ῳ ᾿ ως 

"Επαφὴ ΜΝ - " ΓῚ ἫῬ »- πὴ 

φαῦσις ἁφὴ μὶς ΒῈΡΝ στα 

Μανία (ἢ). 

ΜΠ 
(ἡ) ᾿Εφαπτομένη [γεωμῈτρ.), ω"“ 

- ἢ " 

'Επαφὴ (ἡ). οὶ 

(ὁ} ᾿Απτός, ψηλαφητὸς --- "" ἫΝ 

Λανιακός. 

ρήγα (ἡ). (ως δια 

(τὸ) Μιύστρον ἐμυστρί)͵ (....) ὧ
ι α-οὰ 

λἀυσσασμένος (ὁ}. {(...) ΒΕ, ὐσασα 

[Π᾿οτριστήι {τὸ}, ἄς) ΠΗΜΕΣ 

Ἔπιασε, κα] πισχ; 

ἔτασο,, Ὡὺ »πθνοννι 

Ἐμοσχομύρισε (τό ἢ κ᾿ ιαλϑις 

πον}. - 



δος 

( ἴων ) Φ χω 

(δύσι 
(ἡ) Φιλονικία, λογο- 7. . ν τδὸ «ν᾽ ψΡΡ 

μαχία, ἐχθρόπραξια.ἶ ΟΞ )- ἘΝ 

(ἡ) Λογομαχία, φιλονικίᾳ, παν 

λογοτριβή 

Διαδεδομένος (ὀ). ( ξ΄ ̓  εἰν 

Στυππεῖον {στουπ). ( ὁ.“ ) ἀι}.᾽ 

(9) αν 
(συ): 

(ς.).} 6 ἢ Ὁ 

"Λπόστασις (ἐῆ), 

(ὁ) Δια πληκτισμός͵ 
σύῤραξις. 

Θεατὴς (ὁ). 
Σύσκεοιρις [ἢ} 

Θιασώτης (ὁ). 

Κρεμαστάρι (τό, (--“2). τ λε 
Τ Ἀλιων α τ χρίσμα ἢ κοινωνίαι, ὅρου; 

᾿Ακόνη (ἡ). (ἀξ) 

Κλαδαευτήρι (τό), (....) ἩΡΕΕΣΝ 

᾿Εκτένισα. ἘΣΎ, μας ἜΡΕΕΤΙ 

'Κκτενίσθη. Ἄς, ωκιὴ 
5" πες Ἂ Ά 

(τὸ) Κτένιον ἱκτέν) δ] ὦ ἘΡΒΚῸΡ 

(ὁ) Ταρσὸς (τὸ ἄνω . 5 δ κ᾽ 
τοῦ πέλματαζ), “π΄ 
᾿Εμάσσησα {παταγῶ- “," “ΜΞ 
δῶς) -- Ὑπεξήρθβαε (τ Ἷ ἥ 

Ἔξανα βάμβαςτα, ΚΈΡσῚ, δ 

(τὸ) Αἰσθητή: Μ ε- σευ 
ριον, αἴσθησις οι - 
(ἡ) Λαμπάς, (γος μπὲ 
πυρσὸς (ὁ). 

Ἕ ΠΑ σαν μέσος 
τόν ρον μϑ)μείσις ὔλλα 

- ον. 
κα 

(..3}..) ζλ τ. 

Ροδάνι (τώ), (ἐγ) κα. . 

Μουσουλμᾶνοι {6}, ( Δ) δὼ 

(δ) Βραστός, βρασμέ- (9...) ΓῸΡ 

(ὁ) Βατὸς (δρόμος (Ὁ)  λὰὼ 

() λα 
()μ 

(υ)υλωα, - Δα 

Ἐωλσκόπος (Ὁ) 

Φυματικὸς (ὁ} 

Βούτυραον (τό. 

(τόὸ}] αρφίον, 

(καρφῇ. 
(6) ᾿Ονομαζόμενος, - 
καλούμεγος, {9 ωα 

[τὸ} Προ- - - - “ ι 1 -»" 

σκέφαλον {--Ἰ αἰως. α ἀπμοο 

“- ΓἜρεισμα, στήριγμα, 
πὶ ιν Ρ; ᾿Ἡλικιωμένος (ὁ), (ὁ. ὌΝ 

(ὁ) Διεξοδικός. ΚΠ  ΥΝ: 
ἀδόλεσχος, (.-...») πτρπ 

:“.2 "Αὔπνος (ὁ). (Ὁ) μὰ 

(τὸ) Καθάρσιον͵ κα- 
θαρτικόν, ( ἐν ) ΡΝ 

᾿Ωδοντογλυφὶς (ἡλ (ὼς 
πο; 

ΓΙρόχειρον (τό), (5».} ὅ Ὁ μαὰρ 

(ὁ) Σκωληκόβρωτος - Ὁ» 

ἰσκουληκιασμένος) (.....) ΒΒ ὧδϑ ουο 

᾿Εκαλησπέρισα, όᾳ, 
ἐκαληνύκτισε͵ ἜΝ τῶ 

᾿Εβραδυάσθη--- «στ "» "« 
᾿Ενυκτῶώθη, ὑπὸ. (9 τῇ ὦ ἯΝ 

᾿Εκαληνύκτισα, νῷ ὡμα 

Ἔγιν, κατέστη. ΟΝ, 

(ὁ) Δυσάρεαστορ, ἐπι- Ϊ " ; 

βλαβήᾳ κακοποιός, ( "»») “νν» 



- γ᾿ 

(τὸ) Ὕστερον, ( :) ἌΡ 

πλακοῦς (δ). ᾿ΣΠ - εἶπ 

προσβεβλημένος (ὁ). (5) οἱαὰ 
Κ θκόροας (φυσ)σιαι 

Παλαιστὴς (ὁ). (ξ.» ) ξυ 

(τὸ) Διαμαντικὸν (κό- «: δαὰν 

σμημα). (:»») ἔνα 
᾿Αγχιστεία (συμπεΕ- πα Δ 

θεριὸ). (υνο)ουρια 
(ἡ) Λυχνία (ς--2) ΟΝ εἰ 

λαμ πτήρ. 

(ἡ) ᾿Εκβολή (ποταμοῦ) ( “μ) ἢ ΘΒΕΡΥ, 

(τόὐὐ Σ ανατόριον, ὦ » ΓΞ 
φθιυσιατρεῖον, 

[ἡ Πηγή, προέλευσις ΜΨῸ. 
---Απαρέμφατον ἰγρ.} ( 4.2) : 

ἑζατῶκισε, ἀπώκισε--ὀ 3 “2 , 
Αἰγυπτιοποίησε, λας τ μα 

(ἡ) Πόλις, κατῳκημέ- ᾿ δ" 
νος (τόπος). ΠΡ ὄὄζ- 

3 Ἵ 

Ἢ Αἴγυπτος. “« 

'Επίμονος (ὁ). (΄ »’ ) γα 

(ὁ) Αἰγύπτιος, αἰγυπτιακὸς  ς γα 

Ἢ Κούφα καὶ Βασόρα 

(πόλεις τοῦ ᾿Ιράκ). εν 

(τὸ Τέλος κατάντη: , 

μα), ἀποτέλδσμα, ιν ) -λτῶς 

Ἔν γ μον .» ᾿ 

ἜΗΝ ὡὐαῦ. ὧΐ κα, ξ- “ταὶ 

(ἢ ἀατοίκισις, ἀποῖτ 5 ΠΝ 

ἢ «τ 
πα 

Αἰγυπτιοποίησις (ἡ). ΒΡ Τ 

δὲ Αἱ οποιημένος, α- .5. τ (ὁ) Αἰγυπτιοποιημένος 
ψιπτιώτης, 

(ὁ) Νεαροχύτης, ὀχατὸς 

-- (ἡ) Τράπεζα (ἐμπ). (-.» θὲ 

ΘΑ... δα 

-- “,- 

"Ἔπληξε, ἐκτύπησα. - φςς ἐ ὑμαλά 

᾿Ἐξιφούλκηπε. σις ̓ ὅδ Ἵ 

(ἡ) Ταχύτης, σπουδή, βία - “νὼ 
Ὑπόδειγμα -- Κοκκινόχωμα, 

ἐτὸ) Λεπτὸν ΟΞ ΈΚᾳΕΚΕΑ 
καὶ ὑψηλόν “γ΄ 2.55 2.5 -ϑὰ 
(παράστημα. 

(ὁ) Κόπος, μόχθος, τα- 
λαιπώρία, δυσκολία, (ὁ: 

(ὁ} Αυχνοστάτης, κόγς Ε[ Ἐν 
χη (τοίχου) 

αἰχτις; 

(τὸ) Πρό- ᾿ 

βλημα. (μ
ας . τς ν 

(ὁ Δ δι ἀάζων σιχαι- ΠΗ -» ΑΕ 

νομανσς). ( ( "" )- πο 

Εὐήλιος (ὁ). ( εμέ γς ἐμεοθδο 

(τὸ) Βερύκοκκον (καρπός. ΠΌΣΣ 

,.α 5,2 

4: ἄδισε, ιΞ- π᾿ “ - ΗΑ "- 

αἰ ουννῃ Ἢ -"" Ε᾿ χὰ 9» 

Συνεβάδισε, ἄντα: παν .“π 

πακρίθη. ἣν στα 

“Ἐκαμέ τινα νὰ βαδι σῃ (5. Ἶ, ΝΥ, 

Βάδισμα (τόλ δὶ μα΄ 

(τὸ) Παρπάτημα, βάδισμα. ..«ὐὶ 

οἱ 
(τὸ) Παζικὸν --- Πεζοὶ ἣν οἰλὰ 

(ὁ) Διάδρομος, στοά, ζςς εφὐμκς 

Οἱ περιπατητικοὶ φιλόσο. ὧν ΓΙ 

Φοι. 

ὁ) ΘΕᾺ ,. ἔπιθι» “ὰοὺ- (λϑόνμα, ἐπθν (μγ ζόμε 
(ὁ) Στρατάρχης - Ἑ 

Δείκτῃης. ( "»" ) πὸ 



ων. 

Ἔρνοστά- ε, , ΠΝ 

σὸν (τὸ), (2.2) [᾿ς εὐ αν 
(ἡ) Συμφορά, ᾿ “ 2 

ἀτόχημα, θυστό ἰνῶν Ἐπᾶὰ 

χῆμα. 
(ἡ) Παγὶς ΞΡ 5 
(φάκα). (..») ΕΙΡΨΡ . Στ 

(ὁ} ᾿Αντίθετος, “ον αὐ 
ἐναντίος. ( Ἃ» ) οἰ 

Κερδοσκόπορί(}. ἱ --- .»"5) ιν. ΟΝ 

(6) '"Ενεστώς (νρμτι) ( ζ. Ὁ) δ᾽ ΒΡ 

(ὁ) Διπλοῦς͵ διπλά- .. ,.. 7 
σιος.- Πολλαπλα ( "“.2) - 
σιον {τό}. 

(ὁ) Προσηρτημένος --- 
Προσάρτημα (τό). 

᾿Αντιπαραβολή, ἃ ΚΔ κἰ.}. 2 
ναλογία, ὁμοιότης, (τ; ) δρίθαι 

(ὁ} ᾿Ενοχλητικὸς, “νι ἥν 1. 2 
στανόχωρου. (Ὁ ) Ὁ (ραν 

(ὁ) ᾿Ακριβής, ὀρθός, {-8.»} "ας 

(οὐ) 

ὁ} ᾽Α ὅς, . .-.. 

δ καημός οι, (529) πε ῖαί 
(ὁ) Κοιτῶν ἴω». 

--κλινηλ). (255): 'ξῶ 
᾿Αντλία (ἡ). ( Ως ) ἀπι. 

(τ) 
μα 

᾿Απεργὸς (ἃ), 

᾿Εξόνισε [γάλα κλπ.) υξς ᾧ 3: 

Κατέστῤει, "αἴ ᾧ Ὡς 

(ὁ) "Οξινσς , ΝΞ 
ἰξωνός), . 58. »»ὼ» - α 

ι-ι Αἴ 4 

(ὁ) Βλαβερός, ἐπιβλαβής. ( “»..2) υὐκα 
᾿'Επόνεσέ τινι , υ 
(πληγὴ}. υἱαῖ; υαΐ ̓ μα 

Επόνεσε, ὑπέφερε, ἤλγησε, ΟΝ ᾿μαΐ 

δᾶ... 

Ανελκυ- 

στὴρ (ὁ). (1...) ἀρ ἴων ̓ - παρα 

Κεραυνόπληκτος (ὁ}. (29 9) ι39 ΡΨ. Ἴ 

[τὐὐξτραγ- , -: ἢ νὸς μ4.»} 
γιστήριον. (».9) οίας ̓ τ διὰ -α. 

"Εκκαθαριστὴς (6). ( ».2) ΠΡΊΝ 

ὁ) ᾿Εκλεκτός, ἐπί» ε . ἜΝ, 
Ο ΚΕΝ (»͵ἱ- ) ΡΕΡΡΝ 

᾿Απεμύξησςα, . δ “πᾷ 
ἀπερρόφησε. σ““Σ 9 .γα- ΕΥσις 

(ἡ) ̓ Απομύζησις, 5“ ἡ" δ, 
ἀπορρόφησις. ῳ ἰ5..}» ωϑβὸ 

δα. 
[ὁ) ̓ Απορρσυφῶν, ἀπομυζῶν. ρίζα 

Βρυκόλακας (ὁ). οὶ 1 ᾿ .“»}Ἡ 

(ὁ) “ὑγρὸς (μουσκαμένο). γάμο 

(τὸ) Κονίαμα, γύψος (6. ὡδ: “οὐ 
Σιφρρονητικὸς σωλὴν -- ἡ ν: 

(δ Α περροφημένος.-- μα 

λό δίω, εἴας 
(ὁ) ᾿Εκλακτὸς, 
ἐπίλβκτος. ( "»θ ) ΠΡΟΤΈΡΗΝ 

Προσποιῃτός (ὁ), ( 2.2) δ: 

"Ορρὸς (ἀ), μας 

ΣΤ 
(τὸ) Σ ξρῶν --- - ὯΝ 
Διαχαίδησις ζῆ, (εἰ) ἐμ... Ῥῶλ δὲ 

τα! να ἐδ Ἢ Διαχείρησις 
τῶν φόρων. 

-“.-»-ὉᾧᾷἙ 

ΓΠροσευχόμενος (ὁ). (.λ.ο]) .-Ὁ 

“Ενγλειψε, 
ἐπιπίλισε, 

ι 1 .-» 

ἘΨΦΡΥΨΌΡ 



γγἷῶν 

Φιλόξενος ὁ, (-ἀ)ι 

Ξανὼν (ὁ). ( κ᾿» ) 1. “οὐ 

δ) Πορθμὸς, στενόν, »- «ωπον 

(ᾧ κομόκος, (5.»)} μ-:- 

Ἤδικημένος (ὁ). ( να ) 

Προσαρμογῆ, εμ πισπῃιροΠ2 

( ἀαρνίας, ᾿Ί ( ἢ ) "- ἴω. 

᾿Αεροδρῥόμιον (τὸ. ἵ »»Ὶ ΒΙΡΝ 

Καταδίωξις (ἢ). { δ» ) ἜΝ 

δ. 2 
ἐγπακουόμαενος (ὁ. (ξ»}) ξ Ὁ" 

. κα 
᾿Ανακτὸς (ὁ). (9.»}) ΕΝ 

(ἢ) ᾿Απαίτησις. ( ἘΝῚ ) 1: 

ἡ) ᾿Ανάὰ “- 

Αναν, (Ὁ) τσ; 
(ὁ) Σύμφωνος, ὅμοιος (ε }} 3 ΠΝ 

Μιαγειρεῖον (τὸ. ( ξ:- ) ἝΞ: 

Τυπογραφεῖον (τό), ( 8») ἘΑΙΘΕ ΡΝ 

ἴμυλος Ὁ (Ὁ πω « ὕϑειω 

Ἔρρε. οποία εὐλῖος 
Βροχὴ (ἡ). μΐ. - 

Βροχερὸς (δ). “ῥὼϑ ΡΝ 

(τὸ} Αλεξίβροχον, ἀδιάβροχον ΟΡ 

"ἢ - ἈΝ 3: 

λητραπολίτης.  γίωυς ζ. ὌΝ 

(Ὁ Τραγουδιστὴς (ον μγ΄ δνω 
Συνεχής (ἡ). ( »» ) “λω 

(ὁ) Κεντητός, 
καντημένος. (υ») 

οὐαν 

.Ἀ 

᾿Αλγεινὸς (6). Ὶ 
μ - 

(ὁ) Πόνος, ἄλγος. ΠΡΎΡΥΙ 

᾿Ἡναγκασμένος, . . : 

ὑποχρεωμένος. ( .--Ξ ) ἐὰ...» 

(ὁ) Ταραγμένος, 
ἀνήσυχος. (- »») ω. ΒΕ 

Διώκτης (ὁ). 

- ἂσ Ό.- 

᾿Εμάσησε, δ- 5: ἐ“ 

ε΄ ΒΝ “Ὁ Ἂῃ " 

Μιάσημα (τό), [δῳ ἃ δ 

(ὁ) Βλωμός (μιπουκιά) ταν . εἴ 

(ἀν) δε! Πολύπλευρος (ὁ)}, 

(ὁ) ᾿Ενδόμυχος - - “αν 

Ὑπονοσύμενος. {υ. Ὶ ΝΞ ποασοοι 

"ἘΞ έπλυνε ΝΣ ΝῊ τ» 

(στόμα). ιβααῦ ἃ τανα ι..-ππςκῖσα 

(ὁ) ᾿Ηγγυημένος, ρλστι ΝΟ ᾳ 

ἀσφαλής, ( ἼΩΝ ) ὠ».--Ὧ 

(ὁ) ᾿Εξησθενημένος, ες “ἢ 

ἄτογος, ( ἘΠκω Ὶ 5: 

(ὁ) Φωτιόμένος. κι. 7 

φωτεινός. {(-- ) δι ΦΣα 

ΓΙαρῆλθε. ας ε .-ἡ 

᾿Επροχώρησε, μὲ ας 

Εἰσέδυσε, εἰσεχῶρησε. ι3 τας 

᾿Ἐξετέλεσα. 538 Ἷ Ε᾿ ὡξ . “ας 

"Εξετέλεσε--- 
ΠΑ - ς 

Ὕ πέγραψε, .:..} ἴω 
-Φ, "ἢ ᾿ 

Παρέλδυσις (ἡ). ᾿μῖϑ " ρα 

(ἡ) ̓Εκτέλεσις--΄ “ Ὑπογραφὴ
 ΠΕΡΝ Ἶ 

“γὙπογεγραμμένος (δ). 



ἄγ ὐαὶ-. 1 15, 

Ὑποζόνι: ΡῈ 4 ες “ξ ἀν ὼς (ἡ Σφῦρα ἰ(οφυρί). ( 3 » ) ΠΝ 

Ἵ ἔκα- ᾿ -α (ὁ) ᾿Αφαιρατέος “Ὡ  Ξ 
πλσα κα “ες ὀ 45. Σο] (ἀριθμ }. ( ς» ) σϑ δὰ 

᾿Ετεντώθη ᾿Εβάδ 9, σα 
ἐπιδεικεηςς ὧν σρεῦ ᾿ σις 

(ὁ) ᾿Αναβάτης, ἐπιβάτης, Ἰωτ τ 

Βαπθάς, [ ἐν ἦγ). 2 ὑποστηρικτής. υἠἑ(Ρ) οὐ 
«Διαδήλ - ἐκα σῷ, 7 

βοήθειαι συνδρομη (οὔ } δ. Α ὕω 
. .".} 

(}}5: 
(ἠγὰ [α,. κη- τσ ἢ. “ παράπονον (8). {{}}} 4 ἢ» - λα 
{τὸ}) Φιυτὸν ποτιομέ- ( «ΡῈῚ ἜΝ τ 

(Ρ) 
νον ὑπὰ βροχῆς, 

(μεῖνε με 

Σκοτεινός, 

Ὑπόνοια (ἢ). 

᾿Ἐμφάνισις πτια- 
ρουσιαστικόν. 

Μὲ, μδτά, μαζὺ, 

ἊΑν καὶ. οἷ, δ᾽ 

Ἕν τούτοις, μ᾽ ὅλα ταῦτα, ἐϊ: 5 ὧ 

Ὁμοῦ, μαξό, ι΄ 
Συνοδεία, ἀκολουθία, δ Ὁ 
συντροφία. μην 

(τὸ} ᾿Ελ ἀτ- ἌΠ Μ - 
τωμα --Ὁ- ἶσος δὼ, οὖν 
γειδος, αἶσχος, στίγμα, 

Ἐχθρός (ὁ). (9.6) ου 

(ἡ) ᾿Εξίσῶσις (άριθ,} ἦν 
᾿Ισασκέλισις, (ὠμο) ἢ οἷα. 

: ΝΕ 

ἄρον ΤΟ (5.5) ϑίωυ δία 
(ἡ ᾿Αντιπολίταυσις͵ ωπον 
ἀντιλοῦνία, ἀντί" (ω».»») Δ-- ἴω, 

ὅρασις, 

(ὁ} Σφυροκοπη- 
μένος---Βατὸς (5 )γϑῖς 
᾿Ετέντωσα, Ὡς ὦ, 5 πὶ 
προπξένεινε. ἰοἰως; ὡς ε ἰοῦ 

. -- 

Τέντωμα {(τό", ΒΕΝ 
Ἵ Ὲ - " (τὸ) Ἔλαστικὸν ω τω 

κόμμι καουτοσύκ, 

ἰ[τὸ) Βάδισμα ὑπερήφανον «11. "Ὁ 2 
ἱκόρδωμαν). Ὁ 

ον, Συσομων. Ὁ) τ Ὁ Κ᾿ 
ἐρροσβεστική νον μ.. 5}... πίλλω 

πῆσς, ἐσφυρηλάτησο, «ὑπ ἀθιε, 
“ὐρ βωε 

᾿Ανέβαλε {προθεσμί- 

αν πληρωμῆς). 
πι1.}. δα « αὐνιό, Τὼ; 

μ᾿ δ. 

ἘΑΡΕΝ, 

᾿Αναβυλὴ {προθε- 
σμέ ας), 

(ὠγ)ῶδι; 
(9) σι, 

Σφωυρηλατημένος (ὁ). 

(ὁ) ᾿Ανήφορος ---ἰΑπαρ- 

χή, προοίμιον, 
(ὁ) ᾿Απόλυτος, 
γανικός, ᾿ς 

Προβάλλων (ὁ). ( ὉΡ γὼ ΒΡ 
Σ τάθ " “" 
ΝΑ ( υ ) Δ; “Ὁ 
[ἡ} Επιδίω- ΓΝ τ 
δ Θλωμ ( 25) δι. δ δ: 
(ὁ) ᾿"Ασφαλής, ἶ 5. ὁ 
ἤσυχοςς Ὄ (.») ἜΡΟΝ 

Σουγιᾶο ὦ, ( (5 »» ) δ᾽, Ἰαα. 9 93. 

“π ᾿ σω 
ἊΨ “ ται 

᾿Ετεντώθη. 

(ἡ) Πλάτη, ῥάχις, 



1. -ααῦ-- οὐἷαα 

» ἫΝ “4,4. ᾿ . » 

(δ) το εμαν νει ( ΝΞ ) υ (δ) Σύνταξις (ύπαλ (οὰ γὼ 

(τὸ) ΓἌσυλον, “τι 5. (δὲ Κοινόβιος, καινο-. : 
καταφόγιον. ( ν ) π βιακὸς, οἰκεῖσς. ( - ) ́́΄- 

τι κα᾽ 1 (ἡ) Συναν αστροφῆ, λιν ΚΑ 
Προσκεκολλημένος τινί, - πα οἰκειότης. ( ΡΣ ; ὃ»» μι 

ὁ) Πιστεύων͵ " .ι"} ᾿ 
ᾧ κομίζων. (᾿ς ) ὍΑ τ 1 Σύγχρονος (ὁ). ( ͵,;: ) »."»- 
(τὸ} Στρατόπρδον ᾿ “-σπ 5} Ὶ Συνερνασία, ο σι 

συγκεντρώσεως, (οὐδ ) ἀππὴ (ἢ πυναρνα (26) αζία ὦ 

ἀ κητῆς, ἐρημίτης, (-- 26). ἃ ΧΟΞ κα 
᾿Ασθενής (ὁ). ( δε ) ΜΝ 

ὀξσοος, ὦ) ἐπ ρον 
δ Αξιόπιστος, αὖθεν: (55) “5 
τικάς. 

Ὡπτρσρονς (τγρ 
ἜἘπέσπευσε, ἐβιάσθη. σ- Δ ᾧ οἷν 

Διεσαλόθῃ {ἐφουρτοῦνι- - ὁ 

ασπὶ) ἡ θάλασσα,  π 

Ἐβάδισεν ἐλικο- 

ειδῶς, ὀφιοειϑῶς, 

“Ελικοειδὴς, ὀφισειδής. ἜΡΟΝ 

(ξ)έγσα 
(τὸ) Λεξικὸν-᾿Ασαφής, { μδ΄) ἘΝ 

Σκάφη (ἢ). ( ὡξ ) ΡΝ 

Θαῦμα (τό), 

Στόμα- “- -»" Ἔω - . » 

χος (ὁ). 5.2 “ἰ-κὸ δῦ δ δ τὰ 

(ἀ) Μεταδοτικός, 
μολυσματικός, (53). θα 

ἰδ “Ἕτοιμος, προῃ- Α -} 
κῶν " 

τοιμασμένος, ( Ὧ6.}} ὦ υἱ.-λὰ 

(ὁ) ̓ Ανάλογος, συμμε- ἌΝ 
τρικός, μέσος ὅρος, (ὠμ- ) τ 

(ἡ) ᾿Ανάρρωσις, ἴασις, «ν ..} 7 

τΆφεσις, συγγνώμη. (.) δδίκο 

(Ὺἡ} [Πσινή, τιμωρία, ( «δῷ γι 

(Ὁ}.Ὲ ἰος, ὦντί. ᾿ 

θετος ἀντικράττων ( υἷος ) σϑω 

(ἢ) ᾿Εναντιότης, ( ς ) : “(Ὁ 
ἀντίπράξις,. 

ἢ οσλεα. (εγώ 
τ ὀπουρν, ὁ ΡΛ Ὶ τστυσ τς ἔν 
ἢ Σοναλλαγῆστις (μεγάρῳ 

.  ἰχυρογνωμοεύνῃ, (Ἐς } ϑὐ τω 
 ἀκάλιμομα κοῦ, (9) τω 
Συνθήκη (ἡ). (Ὁ) ΠῚ ΒΗ 

δ ρῦσαι ἄκουα, (οκ )τῦα 
(ἢ ΚΦ ἐδιοῖς δύμέσιυ), (Ὁ) ἀζνα 
συνήθη οι ΟΣ) 
(δ) Εὐωπόάλητπτος, 

-- ἢ 

ἀξιόλογος͵, σεβαστός, (. 9) «το 5 

[Δδὺ)ὲ μέτριος, μετρι- -ν} 

ὁπαθὴς -- Εὔκρα- ( εἷαρ ) ἘΨΡ 

τος --Εὐθύς, 

(6) ᾿Αναγνωρίζων, . .ό ΔΆ 

ὁμολογῶν. (.5»)} -.κπ- 



ἜΝ 

᾿Ἐμάδησε, μος ̓  ἀρ 
. πα κἢ 

(δ) “Αθριξ (ἄτριχος), [κύει ΐ» (κέ «ὙΠ 

(ὁ) Δοτήρ, χορηγός. ( ῥμο ) ΕΝ 

Καταστροφῆ (ἡ). ( --ἘἜΡ ) «ἡ κα 

(τὸ) ἐπ ρα" (ς Ἀαργε λείας, - Ἵ ΗΝ 

ψγωφάριον. 

ΓἌδργος --Ἰ Ἰαθυστε- Ὥ “ἢ 

ρημένος, (8- εν 

ἰδ Συνδιυδαμένος, συν ᾿ ΜῈ μὰ 

δετικὴ πρότασις γρμτι," 

(6) Μεγαλειώδης, ἔν- : ἴν, πὸ 

ϑοξος, μεγαλσπρεπῆς ( ὧς ) "αν 

(ὁ) Πλεῖστος, ((- )": “ὦ 

(τὸ) πλεῖστον. 

(4) Σάπιος, μουχλι- . ᾿ ὥ,;" 

ασμένος, ( ι᾿Ρ ) ιμᾶ-πὶ 

5 

(δε). 3.“ 
ὅλα ἐὐλαν 

ἀν οἰει. 

(υο)υ κα, 

Σχολιαστὴς (ὁ), 

φΦορούριον {τα}, 

“Ετριψε.- Ανέβαλε. 

"Ανέβαλε καταβοσ' 
λὴν χρέοσιο. 

(δ) ᾿Ανάποδος, 
ἀντεστραμμόνος, 

Γλῶσσα (ἡ). ( ἘΠ ; ὥλω 

Φάτνη (ἡ). (Δ. ). 

Σχολιαστής (6), ( ὧιο Ὶ ΓΡΡ 

Διδάσκαλος (ὁ). (6): 
Κῆρυξ (δ). (ργ υλα 

ἱ - ω ΤΣ 

τὰ ἀιπατὸν τ { .{51..} Ὁ μδας 
(ὁ) Γνωστὸς --Ἐνερ- 

γητικὸν (ρῆμα). (ἢ). 

οὐν.- ἕμπ 

(τὸ}]ὺ Μέταλλον, 
ὁρυκτόν, 

(ἦ1 Δικαιολο: 
γία, πρόφασις 

"Ἔκθασις (ἡ), 

(Ὁ. }δρὶα 
(υλρ) βία. 5) δια 

(υσ)υ»»" 
(ἠϊΓνῶσις--Γνωριμία,{.5 5} ἜΝ 

(3.») δ 

(ἡ) ἐὑλάχη, συμιτλοκὴ, (3:» ) μας 

Φλεβώδης (ὁ) 

Κατσίκα (ἢ). ἜΟΙ 

τὸ) "Ενχῦρ':, ἡ ΝΞ .π 5 

ΓΠ χοο Ὁ 55). 5 γκ τὺ 

(τὸ) Σκαλιστήριον 
ἰἐργαλ.), 

᾿Απομονωτήριον (τὸ), ( 5 ) “μα 

μπρ ἅ 

(955) 

Συνέθλασεα, ἔθραυσε. ὡνπεὶ μ.- 

Στρατά"- . ἐ ἌΝ 
ταν, { ,Κω}) οὐ να ἷ- ὯΝ ω 

(τὸ) Κοινόβιον, κοινο- 

βιότης (ή). 

"Ερωμένος (ὁ). 

(55) δας 
(ἐπ) ἐκ 

τὸ πον ρον, (. ,40} δ ζα αν, 

ἐ πακάρπιον, τ (46) κατ 

ἐἀναμάρτητο,  (ράΡ}ρ γα 

( κλαρί, (γα) υσία, εἰς; 

Ἢ γανά- Ἔῃ0Ρ 

κτησε, ὦ βαιά κτεος ῥα λα 
ἐδυσαν ἀσχέτησε, 

ΓΝ 
( ἀπ )λ-.. 

(πε )εθαὶς 
Βοηθὸς (ὁ). 

(τὸ) Πρόβλημα, 
δυσκολία (ἢ). 



5» 

[ὁ} Σφετερισ τῆς, ( - ΠΝ, 

ἐκβιαστής, -μὯ }} . πα 

Θρεπτικός (ὁ). ( η»λο ) 1» 

) Δύσις : ᾿ “ιν 

τ πος). (--..9) -σ τ Σ 

(ὁ) Πηλὸς κόκκινος͵ «ὦ. 

κοκκινόχωμα. 5.» 
. .-.-Ψ κα Ὁ 

᾿Ερωτειμένος [δ), ( ῥυ ).σ" 

Πρόστιμον (τό). 

(ἡ) ΓΕννοια, σημᾶ- Εν ξ " ἫΝ 

σία, νόημα. 

Εἰς νον, άτατα ΒΟΟΣ ἜΠΡΕΝ 

ἕόπονον {ιροφή, «ν᾿ λτε. αὶ 
κωλικάπονος (ὁ). ΜΕΝ 

(δὲ τΕχων κωλικόπονον, ΜΡ ν 

᾿Ἔμάκρυνε ἐμή- μ᾿, ἈΠ ΩΝ 

κυνξ, ἐτέντωσ. 

"Ανρκάτωσε, 
ἐσύγχυσςε. 

- . .-Ά . " κ5-- 

ι 
: - ἰ 

Τολμηρός (ὁ), (.95}) σα εὐ 

᾿Επιδρομεὺς (ὁ). (υ") ΒΗ 

(ἡ) Ἔννοια, σημασία, ( Δ. ) ΜΡΗ 

Κλειδίον (τὸ). (ς-9) ἀν ἴω. ξ ες 

(δ) ευδολόψας, συκο- 
Φάντης, διαβολεύς. 

(ὁ) ΓΑγριος--- . -. 
Σαρκοβόρος, ( ω""Ρ ) -π 

(τὸ) Σέμνωμα, ΝΝ πο κι ν 

ἀνδραγάθημα. {
ρα ᾿- [ἢ ὥ »- «ΔῈ 

᾿ -.᾿ 

“Ἑνικὸς (γρμτ))- -Μονός. {3.}}3»»ὦ» 
ὌΝ Γ 

«ἡ 

2) ζὰ 

Μόνος τοῦ, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 

--τΊεσιῖς -. 

(δ). 

ις κα 

(υ) τα 

δ. εἴα 

“Αρχιτέκτων {ὁ}. 

(ὁ) Τῆχος φωτιᾶς 
ἰτοϊξιμον Αλα- 
λαγμὸς, ὀχλαγωγία ἰ(στρατ.) 

Καύσων (δ). κα ς 

Ἔρρευσεν (ὕδωρ). ὌΨΕΥ ζ ἘἘΜΕῚ 

ορλ γος ον λχ στα 
ξίλου εἰς τῷ ᾧοσὰ τ] 
Παρετήρησε μετὰ προ ΣΎ ..}}- . “0 
σοχῆς, προσηλώθη. ᾧῷ ὦ 

λον φκλ νολν εἶμ 
(ὁ) Βοηθάς, ἐπίκουρος ( ὠ» ) ΟΡΗ 

ἐν αρλεια, ἀκρίβεια, ὁγκῖν οἰμ] 
τ αι. ()όεις τ Ξα 

"ἀμικιστουύνη., (95) γα 
Ὑπὸ στηρικτὴς (ὁ ( ἜΝ, ) ΕΝ 

Βοήθεια (ἢ]. ( ἘΝ ) ζ ,) Ὄ μά 

ἐἀντοσθιονα ἰωΐνς σα 

ἱμέτρον το (»)»» ῬορΣ 

Ὁ, βασι χορ οργοΐκ 
.Ρ 

λουγὰθ (φυτόν) ἢ σἱοπβοβίοιποπ δ δ 

τὸ) "Αντρον, 2ὰ Β΄. ΠΝ 
τ αχαονι ( .»" ) ὦ. ἜΝ υἷα 

᾿ ..2 
᾿Ασύμφωνος (ὁ). ( ἂρ ) ΓΕ 

[τὸ] 'Επακολού- 
θημα, συνέπεια, (τ) Ὡς 



Πφ 

ἐρόχερον, (τ) ταϑαν 
“λτόραιος (5) ραξια 
Μιμητῆς (ὁ), (»» ) --αὰν 

Πρωτοπόρος (ὁ), (,..5) οἰ αζαν 

(ἢ) Ἔδρα, βάσις. ( “β ΜΕΝ 
Ξι.ιρ 

(ὁ) Εἰσηγητής (σπίκαρ) ( “ ) 2.» 
 Ὶ 

Ψαλίδι (τὸ), (μδ5} υα-ἢ 
Σ Λ ὀ- - “αἰ ον (ἡ αι μη τ ἐμὰ μοίω ἴα δ ατὰ μος, ἀγχόνῃ, 

Κατέπιν, δ! δι 

(6) ᾿Ωχρός, χλωμός. ὐξα 

Εἴδε, παρετήρησε, ἘΝῚ ἜΕΡΗΙ 

(ὁ} Βολβός (ἀφθαλμοῦ) ΚΟ 

Ἀαπίστρι [τὸ]. ( 5. γ 5, Ὧο 

(τὸ) Βάπσανον, κόπος, (45) τα κ 

ταλαιπωρία, 

αὐχηματίας, κομπαστής. (5) » -, 

᾿Αλληλογραφια ἡ. (35) τα 
(ἡ} ᾿Αμοιβή, ἀνταμοιβή. (.}6) ἸΠ ΦΙ 

(ὁ Κα γοξε 

(τὸ Καρούλι (μακαρᾶ υ). (.. 5)... 

(6) Λυπημένος, » “352 
κατηφῆς, (οὐ) 

(0) ᾿Ενδιαφερόμενος, (ὦ ὅ γὼ ΒΝ τ 

φροντίζων, 

" δι, πα 
Ὑπερπληρωμένος (ὁ). 6) δι 

(ὦ) Τό πᾶς, θέσις, 

--ὕἰὸ-- “τ 

(ὁ) Πλήρης, γεμᾶτος. (" ), πὰ 

(ὁ) Πεπραγμένος --- . ἊΝ 
Δραστικότῃς, ( ιὉΨῃ ) ἜΡΘΌΡΡ 

(ὁ) ᾿Ωφέλιμος, χρήσιμος, { «19 } ,ἀέ 
(ὁ} ᾿Αντιμέτωπος, ἀντί- (.13) “ ἰχ 
στοιχος- Αντάλλαγμα, 

(ἡ) Σύγκρισις, κων ἀρ μὰ 
παραλληλισμὸς, (υ ) ᾧ λὰ 

(ἦ) ᾿Ανταπαίτησις ΕΗ 
(εἰς τὰ νομικά). 

Ἔμπυρ. ἀποκλεισμός  μ-ς τ Ἔ ὁ 
ἰμπουὐκοτάρισμα)-- ἰ 2) ἀκ ἱὰ, 
᾿Επαρχία, διαμέρισμα, 

[τὸ ΓΆρθραν |« .-" 

ἰἐφημερίδος). ( ἐκ ) 42... ΒΡΗ͂ 

(ὁ) Τόπος, θέσις (ἡ. {3 γώ 

Χαρταοπαίκτης (6). (υ »ὼ 

Ἔργολάβος (ὁ}. ( μ ) ΡΝ 

ἀρλασταθιςς (ργτσα 
δ αν σρός, ( Ὁ} ζω 

᾿Αγάπη (ἦν, (Ὁ) 
᾿Αντεπάθησε, ὅ- ΣΝ ΙΝ 
ἀπεστράφη. ΦΉΣ ἐς, οἱ 

(ἡ) ᾿Αντιπάθεια, ἀπέχθεια ΤᾺΝ 
ἀποστροφή. 

(ὁ) ᾿Αντιπαθής͵ ΝΞ 
ἀπεχθής, μισητός, Ὁ μα ὦ 

(τὸ) Σιταχυολόγημα͵, (...9} “πο. 
ἀπόσπασμα, 

αν ἀπ} Μιμητῆς (ὁ). {(.,..} ΒΜ ΎΥ 

(6) Συξευνμένος͵ κῶν κα Δ 
νυμφευμένος. ( 8 } Ὁ ΚΑ 

ὐἰκονόμος (ὁ)], ( ἘΨ.Ὶ ) ΡΨ 



λὰ» Ὅλα 

Στδρέωσις (ἢ). δ. 

- ζ “Ζ 

5. 5} 

᾿Εδραιωμένος-Ακλιτας νρμτ λοοῖα 

Κλιτὸν ὄνομα πῃ ἢ πρ 

πιὰ, μρὶσὶ 

Ἀπ αῦσε σ᾿ 

ζῶ, φν, 
ἌΝ 
Ἂ. οἷ 

(τὸ) Δυνατὸν, πιθανὸν 

κατορθωτῶν, ἐνδεχόμενον, 

Ἢ Μέκκα {πόλις}. 

(ὁ) Κάταοικος τῆς 
ἱλέκκας, 

᾿Ἐπλήρωσ, ἐγέμισε. 

"Ἐπληρώθη ᾿ 1, 

(ἐγέμισε). 

Συνέπραξε, συνεβοήθησε, ᾿ ὁ 

Σονησπίσθῃ, ἰρ  τι δι 

Περιεχόμενον δοχδπίου 
γέμισμα, πλησμυονῆ, Το ς ἐμ 

τς Δ μ 

5 ." . 21.“ 

(τὸ) Πλῆθος, ἄθροισμα, ΜΝ . ὅδ 

(ὁ) Πλήρης, πο, 
γεμᾶτος. ἐπ τ ἐν Οὐ 

(τό) Γέμισμα, γέμι- 9 ΙΝ 
σις, πλησμονή. " μ ΤᾺ} 

ὁ) Πεπληρω: - ἦς 44 
ἱμένος (γεμι- 

Κουταλιά, 

Κοιμᾶται ἥσυχα, 

(σμένος), 

ὁὺὲ Εὔπορος κἰ Δι» 

πλούσιος, Δ υ Ὁ "Ἔ ἐει 

Ναυτιλία (ἡ). (2) δὰ 
Παρατήρησις (ἢ). ( .. ) ΠΡΗΜΟΝΝ 

τι... ωὐλτξοι 

(ὁ) ᾿Αρκούμενος, 
ἱκανοποιημένος, (ῳ ) τς 

Ἔμεινε, παρέμεινε, ζ΄, τ. 
διέμεινε, διέτριψε, οὐκ ας ἐφ τὰς 

,. ὦ ε 

Παραμονή, δια μονὴ, διατριβή, οὐ 

}».ππα ΙΝ Ἠπάτησε, ἐξηπάτησε, 
ἐδολιεύθη. 

(ἡ) Πονηρίαᾳ. πανουργία, δα σπὶ 

θόλος. δα 

ἡ Φ'ὶ (ὁ) Πονηρός, πάνοθργος, δόλιος, .) 

Εἰσέπραξε ι΄. ᾿ -- 
φόρους, τα; υ-ἅ ᾿ υσα 

"9 
(ὁ) Φόρος, δασμός, Ψῃᾳ πα πῶ 

ὡς (ὁ) Εἰσπράκτωρ (φόρων). ω"ἷ 

(υὐδ) αν (ὁ} Σ κοτεινός-- 
Σκυθρωπός, 

"Αἀπεμύξησε 4} Ἵ δῃ Ν ες 
(ὀστοῦν). .. . 
Μέτρον (καρ οἰ μ᾿ ἧς 

πῶν)--Ιὐπε- - Α- 6 ΟΡΕ 

λον --ἰἡ; Κερκὶς (σαϊΐτα), 

Κατέστησέ τινὰ 44 ᾿ εὖςς 
ἱκανόν νὰ... .᾿ ἷ, 

"᾿Ἐνεδυνάμωσε, ἔστα:- "γ“, ς΄. 
θεροποίησε ἡδραίωσε ἴεν ΒΙῸΣ 

Ἠδυνήθη, ἠμπό- . ἧς «ΤΣ πάσα, ἀκα εὐ καὶ 
, ὧ ᾿ ἂ “ ΒΚ μδχήϑα, κατόρ. οὐκτξ ῦκς. ἢ 
(ἡ) Ἱκανότης, ϑυνα- 5“ «7, ἤρς φὰ 
τότης, δυναμικότης - 

Μηχανὴ ἧ. ἜΛΗΣ 44 Μ ὁ “.5 ι - ὁ »-- 

(ἡ) Θέσις, ἀξίωμα--- Ἐπιρροὴ, χες 
ἰσχὺς---τερρότῃης, Ν 

(ὁ) ̓ Εδραῖος, ἡδραιωμένος, ἢ φ- 

στερεός, ᾿ς 

ΠῚ Φη Φ} (ἢ) Δυνατότης. 



δ 

(6) ᾿Αλμυρός -- ἘἋΠαστὰς Δι 

(ἰχθύς), τιν 
{τὸ} ᾿Αλατοδοχεῖον - ΠΡ Ὸ 
(ἀλατιέρα). 3 ἰς. 
Ἔξήρθρωσε, ἐστραμπού- , Ὁ! 
λισα. ὩΣ ( τς 

Ἐ, Ἂ »ὴν - 

“Ετέντωσε, ἥπλωσε, ΕΝ [ἀδι 

Κατέστη μαλακός, “- 5 Ε 

τρυφερός, εἰς Ἵ οἱ 

(δὶ ᾿Απαλός͵ μαλακός, ΜΝ 

εὐλόγιστος, τρυφερός, 
[τὸ] Τυπογραφικὸν 
φύλλον (6 σελ) ΛΕ σα 

Ἐ-Ὁ} ιν . Κὶ ἔ -ιν " 

λεῖος. ". τατεῦτη ως ΐ (υτὶ 

Ἐλείανα͵ με ̓  . οὖν; 

ξέφυγε, ἐδ ἜΝ Ξ.Ξ “ἜΝ 

τέρας, διωλίσθησς, ομ
ελι ᾿ ομλς 

- π᾿ » 

Λεῖος (ὁ), υἿ, μὰν 

Λειότης (ἡ, ἔα, ΨΊ 

Διωλίσθησε (ἐγλί- ὡμ Ἵ Υ ᾿ς 
στρησεὶ, ἐξέφυγε, 
᾿Ἐξέφυγε, - «α ἃ ΓΙ -- 

ἀπελυτρώθη. "4 -ἰ τ αι; μον 

ΜΡ 

δ, νς εἰεὶς 

(δ) Σουβᾶς, κονίαμα {τὸ}. δ᾿ν ἮΝ 

μὴ Αρα, ἡκῖν ὦ, ΛΔ ῆη μὰ; 
[τὸ] (τ χλι ἄριν 2.) ὥρὰχ. εἴ 

ὃν (κουτάλι) 
: ἝΝ, [Ὁ] ηρῆς ναρκῶγ 

(ὁ) Φάκελλος (ἐγγράφων), «ὁ .- 
ἑ (..}) ἜΓΘΝΙ 

᾿Ολίσθημα (τὸ), 

᾿Εσουβάδισᾳ 
(τοῖχον). 

(τό πος). 

γτοσιέ. 

Ἑ ἀά- ΚΡ σπ - 

κευσο ὅτ. δὼ σιτι ἜΘΕΙ 

--ΤΥ.- ΓΝ 

: μ᾿ 
(τὸ) Καταφύγιον, ἄσυλον ί δὼ ) δ ΑΣ τ 

Λοχαγός (ὁ), ( ν3 ) ῥ ΒΝ 

Συνάντησις, Εν μαι 
ἢ Συλάν της Ν ( ἂ ) δ 

“Ἄγγελος (ὁ). ( ἀμ}: Ἂχ, - Ξ 

Μορφὴ (ἢ. (0...) οὐ. ς ἘΝ 
᾿Εγγεγραμμένος (ὁ), (.33) ΚΕΝ 

Χαρακτηριστικά (τὰ), ( ξ' ) ὌΡ 
8- "ἡ - 

᾿Εϑήλασε (μήτηρ τέκνον). ΣΧ ΕΣ 

Θηλασμός ((ὁ), ΣΝ 
Κ' 

ὁ "ΛΑ ἘΝῚ 1. ΔΩ, - 

τ κακόν (Ἔγισν “ ε 5} 

᾿Αλάτισᾳ φαγητὸν τ Δάα τι εα 

Κατέστῃ ἁλμυρὸς, εἰς ὗ πὰ 

Ἀατέστη χαριτωμένος κε ες 
“πάστωσε {ἰχθῦς} εἰ εν 
ἤρτυσᾳ, 

{τὸ}" Αλα ἰ(ἀλά- "“-ωὠ Μὰ 

Ἄαριδντι- - -τὰ 2 
σμὸς (ὁ οἱ μ» (ἢ - :) ἃ 5». λα 

μ -»Μ 

αύτης (ὁ). ἀν 

᾿Αλικὴ (ἡ). ..»..Ἂὃς 

Ναυτιλία, ναυσιπλοζα. »σ 

(ἡ) Χάρις, εὐμορφιά, ων μ 
καλῳσύγῃ, ἀρ-λα 

. ᾿ 
᾿Αλμυρότης͵ (ἢ). ἀρ δὰ 

(ὀ)χαριτωμένος, Ἐπ᾿ δι 

εὔμορφος, καλόςζ 5 . τ. ζ σὰ 



"" --ὐλ.-- 

.«᾿ : -“" «ἡ 

(τὸ) Βασίλειον, βασιλείᾳ (ἦ) ἘΠΚΘΝΝ 

᾿οιοκτησία (ἢ). ᾿ Η Ἀρο 

Βασιλεία (ἢ). 1 5 “ΗΝ 
ΝΝ ᾿ 

(ὁ) Γάμος, σύξευξις {ἢ}, ΦᾺ4} 

(ἡ) Κατοχή, κτῆσις. ΟΝ ῬΑ ἢ 

(ἂν Χρηοικτησία "ἢ » “ ΠΟ, 

Βασίλειον τὸ. ἐδίεος ΓΕ ΨῚ 

ἐτό) Κτῆμα, κτῆσις ῃ 4Ἀ.5: ἢ, λὸς 

(δ᾽) Δούλος,σκλά- ΠΙΜΗ ξ ΠΕ. 

βος Μαμελοῦκος 
ἽἜπληξε, ἀπέκαμε, ἐβα' Ὁ “μ 

ρύνθη (ἐβαρέθη). 

μὰ εἰμ} ᾿νώχλησε, ἔπληξέ 
τινα -Ὗ πηγόρευσε. 

᾿Εστρηφογόρισεα [ἀσθε- κ᾿ 

νὴ) --Εμεμψιμοίρησε. -Ξ; Ξ 
(ὁ) Βεβαρημένος 
ἀποκαμωμένος 

(᾽ αρυεστισμένος), 

(ἡ) Πλῆξις ἄνα 
ὀχληρότης, 

λέ, λέν ἣμ 

Ὄω. Δ 
πιο κ 

(τὸ Στρηφογώύρισμα (ἀσθενοῦς) ἽΝ 
--ΠΠόνος ράχεως. 

(4), Στάκτη θερμὴ --Πλῆξις, τι: 

( αμέκος (α, πίστις 0 “ξ ὧν 
Ὁ πληντικός, ἀνιαρός, μή ἐμέ 

"Εσπευσε, ἘΚ Ἢ πὰς 

(τὸ) Σερηφογύρισμα παν ἀπ 

δια σιεδάσεως, ( 52} ΔΜ ἐρτν 
ὈΆΡΙ 

τῷ) Βάδισμα ταχύ. 

3!» 

Ἐπτώχευσε, Ὁ τ 
ξέφυγε, ὡκ λων τῶ λ τ] 

ἐολοκόχαξ. σἰεν σν ὁ 5,5. 

ολακεία (ἦ). ΥΝ ἘΕῸῚ 

(ὁ) Λίθος λεῖος, 44 λα 

(ἦ) Πτωχία, ἔνδεια. ΟΝ 

[Καταεῖχε---Ενυμ- 
ἢ ἀκ λυ 

φεύθη. ᾿ 

ΚΚατεῖχε, εἶχε, 4}.3.}. ἐκι τ΄; ΠΝ 

᾿Ἐβασίλδυσα, ι , 

--Ἐκυρίπωσα, ἢ" ἐλλε ἢ δ ς 

Σωνεκρατη ΟΜ. ἡ Δ 7 

Θῃ, ἦτο κύ- ωξ ἐλ 2. Ἄς“ Ὁ ΟΝ 

ριος ἑαυτοῦ, 

Κατέστησεν ἄρχοντα, “πὐ οἷ 

βασιλέα. 

Κατέστησε κτήτορα, - " 

ἰδιοκτήτην. ἀλλο}. ἐμ, 

[τὸ}) Κτῆμα, Ν 

ἰδιοκτησία. Ῥχ» 

(ἡ) ᾿Ακίνητος περιουσία, φ- " ΤῸΝ 

(ἢ) Κινητὴ περιουσία, ΠΡΊΗ ἐμ 

Κυριότης (ἡ). χ ς 

(τὸ) Βασίλειον - ΕἘξουσία, Ὁ " 

δύναμις. 

Βασιλεύς (ὁ). Ἐ λα. ς Ὁ; δι, 

“Ἄγγελος (ὁ}. ΠΝ Τα ΟΡ ΕῪΝ 

(ἢ) Κυριότης, κατοχή. ἀολῶυ ΠΕ 

(ἡ) "ὑπόστασις, βάσις, 
κύριον συστατικόν. 

Φουσικὸν, συνήθεια πα 
(τὸ) Τάλαντον, κλίσις (ἦ}. 



δἰαῖτα 

(ὁ) πῆρυξ, διαλαλητής. ( ἐφ; ) οἷς 

ᾧ προς σις δι κήρυξις, (ων) δ οίω 

ϑυλπρσικας, (δ) 
αὐνεναχίο, () 
Οὐ φόρος (.2} ὅπως τα; 
(ἢ Ἔρις, διαμι ( «φ) 1τ 
ι λον, (γ)θλω 
(ὁ) Κατάλληλος, ἀνά- , " 

λσγος ἁρμόδιος. {--ωὦ} μι ἰς 

(ἡ) ̓ Ανγαλονία, καταὶλ- ῃ.ῃΝ 

ληλότης, ποσσαρμογὴ (- Ὁ ΝΣ ΕΣ 

-- Εὐκαιρ ἃ 
(ἢ) “Ὅοκισις, ἐξόρ. αἱ -.4}.} 

κισις, ἐξουκισμός, ( πὰ ) δας 
(τὸὺ καταφύγιον, Κα Ων 
ἄσυλον, (....} υσὶ 
“Αναπόδρασντος, ». , 
ἀν απόφευκτας, αὶ» κὺ 

Δίχα, εἰς δύο. (αὶ γιὰ 

(σ) 
(ὁ) ᾿Αγών, πάλη (ἡ), {2} ἡ τοὶ 
(δ) "Ὅμοιος, ἀντίστοι- .ν ιν 7 
χος ᾿Ανταγωνιστῆς, (υ ) μὼω 

μ᾿, -. . " 

γωνισμός, ἔρις. ( » ) ̓ Ῥω 
(ἡ: ᾿Ανοσία 

Γλυκομίλημα (μητρὸς πρὸς, αν, 
νήπιον}, νανούρισμα, (.») αἰρὶς 

᾿Αγωνιστῆς (ὁ), 

(ἡ) ΓΑ μιλλα, ἀντα- 

(τὸ! ᾿Αήττητον (ὠ" ) ΕΝ 

ΠΊΤΗΙΝ 
κα ἦρθ]. 2 

[ὦ ) οὐ ἢ 

᾿Ερωτοτροπία (ἡ). 

{τὸ} ᾿Ασιεμβίβαστον͵ 
ἀνάρμοστον, 

--ὕπᾶ-- ιμ 

"Ε : . ᾿. Ξ, “ὦ αι .- βμαχροημέρευ, με, ἡπὴς Α; 
᾿ΑἈπέλαυσε. σελ εἐλξ 

(ἡ) Πεδιάς --ἔρημος. Με] πα Ἂς 

2, 
Μακρὸν διάστημα χρόνου, ιν 

πὶ πολύ, ἐπ᾿ ἀρκετὸν 5 αὶ 
διάστημα, ων. 

(ἡ) Ὑπαγόρευσις, . 
ὀρθογραφία Π5 “α Ὁ} 

(ἡ, Σπάϑη (σπάτου- 
λα φαρμακόποιοῦ) (539) τις 

(ὁ) 
Σ τρουφιγμένος (ὁ). (-»Ἠ) Ὁ" 

᾿Αξιόμεμπτος (6). 

᾿Απὸ ὅ,τι, ( μ ῳ" ) Ψῃ κ΄ 

(ὁ) Διακεκριμένος , .1, ") 
- ξαίρετος, ἔξοχος. (ὁν» ) δες 

᾽πόχρεως (δ). (ὦ) 
(Ὁὁ} Θανατηφόρος, " ὩὌ 
«φονικὸς͵ {(-» ) φῇ 

"Απὸ, ἐκ, ὧσ. 

Ποῖος : “ὕστις, ὅποιος, ὧν 

᾿Οδὸς ἄγουσαείςὅδωρ . 

«[ἡ) ᾿Αντικατάστασις. ί -- ᾧ ) ὦ 

Μονόλογος-'Εμπι- “᾿ς κΆ » 
στευτικὴ συνομιλία ( ̓Ξ ) δκ 

᾿Ασπάλακες (οἱ), ( ελοῦ ) νὰ 

" .- »-" Α 

(ἡ) Πάλη, ἀγών, ( ΔΕ }5 “τω 

(ὁ) Ηλαυθϑμῶν, τόπος τὰ τ΄.“ 
θρηνήσεως νεκροῦ, (ς-» ) -ς 

"» τ . Ἐπ Ἀ-- 

Κλῖμα (τό). (ξ »ἥἷ᾿ ) ἐφ 

“Απαισιότητες, δυ- : . τ 
σοίωνα πράγματα. (5 }υ-Σ Ἄν 



᾿Εκπορευόμανας (6). (ὁ ᾿ ἀξθλν 

ΝΑ ΡΒ: ΡΥ (.) . ι, “ξ ΕΟ 

(ὦ οϑ γθὸς (ϑ)υῖ ἰὼ ξο-: 

πηγὴ ἡ. (ὦ) τς ἐπ 

παντοῦ, (4) ἀπ: 
ἐἜκθετον ὦ. ἀ(ἀ Δ) Ἀπ 
Ὁ εστόμμονος, (00) υἱὲ οἷν 
ἡπετηναν (9)Ρρ0υῶΣ, 

 ιανχολαβὶς ( ΝΠ ῚΝ 

ἀροσσκεικόξ, (9) ἀπ 1 ε, ἀτσος 
Φιανηοτος, τρν (ος 
Αὐτόγχειρ {ὁ} ( " ΒΩ 

ὦ} ᾿Επίλεκιτος, Ἧ, (τ) δῖ: 
()υκξν 

ἐκλεκτός. 

Λογοκλόπαος (ὁ). 

6) ᾿Εντολοδόχος--- 
᾿Απευπασμένος(διδσκ) 

᾿Εντολεὺς (ὁ), (.-...) 2.» 

(6) “Ὅμιλος " 
(σωματεῖον), 

(8ὁ} κῆπος {πάρ- 

καν), περίπατος, 

(ὁ) Σχετικός συγγενὴς 
- ςΕγγεγραμμένος, (--Ὁ 

(ὁ) τὭρθιος, ὀρθός. (--4|) ῬΘΡΙΊΟΙΝ 

{τό)] Μέσον, ἥμισυ, (.2.2} μάζα δ 

Ἐς τὸ μέσον, απ πλλ 
καταμεσῆς. ,..Δ....... ὦ (2 

ὐψις 

“.- 5 Ἀ 

σῷ 

στὴς. ἀντίζηλος. (τῇ ) σδδν 

ἀνειζηλία, ἅμιλλα, ("Ὁ ) 1ϑν ἡ 
ἰὰ οὐ όμαν ( κῷ ) ΥἹ οὐδ 
(ὦ αΧ τοκριτὴς, διπερό- (σ᾽ γιὰ 

(Π) Ὑ ποκρισία, διπρο- ( δ ) Ὡς ΝΣ 

(δ) 5} 
Συζήτησις (ἡ. ἀ(ωὅ5) ϑ8 
Μαειοδοσία (ἡ), ( ἩΡΡῪΣ ) ἸΡΘΝ 

(ὁ) "᾿Αντικείμανος, ἀντί: (15) οὐ ὦ 
Θθετος,͵ ἀναιρατικός, 

πὶ ν παᾶι γα Ἀ . ) ι Ἢ - (ἢ) ᾿Αντιλογία, ( 

() ες 
ἀντίφασις, 

(..} “ω 

Συζητητής (ὁ). 

Γυναῖκες (αἷ), 

(ἡ) ᾿Απόκτησις, 
ἐπίτεουξιο, 

ἀνα Ὅν ἐγ) 
Κοιτὼν (ὁ). (εὐ) 

δ αροΣ τς) (κε) τέο 
Ανπιτολσευσις, γα, (9) 90 

τ ν, 
᾿Εναλλαγῆ. περιτροπή.{.-9.»} ε ὦ 

'Επιχείρισις γυμν ἀ- ΚᾺ τ 1.2 
σιῶν {μανοῦβρα). ( 2 ) ̓ ΠΠ 

(ὁ) ᾿Ακροβολισμὸς "τἀ τὰ 1. 
-- ᾿Αφιμαχία (ἡ). (ων ) -ν 

(ἢ) Παράδοσις [{ἐμ- .Ἃ 511. 7 
πορεύματος κἈπ.). ί ὦ» ) ἣ ̓ - 

(ὁ) ᾿Αντιπολιτεὺ- ΜΝ ᾿ 

ὥμανος, ἀντιδρῶν, (ἷ -» ) ΟΣ 

Φυτῶώριον (τὀγί 5))ι5 ἱμ, εξ ὶ 



εἶμ -ὐν .- 

(τὸ) Χορήγημα, δῶρον. ξεσ ῳ, 

(ἡ) Σμίλη, γλύ- ( -) ,πικ 
Φανον. 

(8) Λαιμός--Αυ-, ; - “ον, 
σιαστήριον, (:»... “τ 

᾿Αμβλὺς, λοξός, (.Ὁ» ) ὦ 

(δ) ̓“Επιχαλκευμένος, (...) ὑμερετ 

(ϑλυπτός, ΞΟ (94) Ὡροὰς 
καλοῦ (ὩΡ) ρῶν 
το χος υπουνοῦζηυ (υ-) τὸς 
κῶν, (δ) κεῖτ, Ἀν 
ὦ Πτερνιστῇρ, 
βούκεντρον ἀ()ς κθ.ς ψοτὴι 

Κόσκινον (τὸ, σις ΤΙ κι ς 

ΝΣ (--..) ὡρίως Γ ΒΕ 

ροχογίσυ, ( «νὰ ) ΕΝ - εὖ Δ 

πάν λδις (μα) ὕρδονς τὸν 
ἐιυτατιός. ἡ (055) σκλτιν 

, ΝΕ 

ὦ αλμος ἢ ( ) ως 
Ὁ ὕπατος ἄρμο- ὌΝ ὡαἂ 

(Ν᾿ Ἔλευ θερία δρά. ἜΝ ΦΓ μιὶς 

( αλνατόφευκτος, ὰςς ἥρτ ας ἮΝ 
(τὸ) Μανδήλι- 
οΥ -Ο Μεμβρά- (ἐν) μοι, ξ, δὰ 
νη, χιτῶν {(ἀνατ.] 

᾿Από, πρό, ΚΝ, 

(ὁ) Περιμένων, 
ἀναμένων. 

᾿Ενδεχόμενος (ὁ}. 

"᾿Απροσδόκητος (6). 

(ὁ) Κανονικὸς, τα- 
κτικός, μεθοδικός, 

(ὁ) Φαυσικωμένος, κὰν : 
φουσκωτός. ( ὍΝ ἡ δν δλξ 
᾿Αναμαλλιασμέ- “αλλ 
νος (ὁ). ( ολδλαὶ ) ὠκπάνλολο 

(Ὁ) δυσώδης, βρωμε- ᾿ 
ρὸς, δύσοσμος, ( ὧν ) ΡΝ 

(6) Σεσηπῶς, σάπιος, ,.-- 2 
σαθρός, (ὦ) 

. . Ά 
(ὁ) Λήγων καταλήγων (ἐσέ ) ανάνθι 

(τὸ) Τέρμα, τέλος, . ΞΔ 
ἔσχατον σημεῖον, ( ι΄ ἢ 

ἱμλαδημένος (ὁ), 

Σκορπισμένος---Π]Ε- ἃς »ἣς 
ξός λόγος (πρόζα. (-" )..5:18 

- ΡΨ 

(δ) Σωτήρ, ἐλευθερωτής. { “": ) τ" 

(ἡ) Σωτηρία, σῶσιμον (.:})} εἰσ 

(ὦὁ} Στρωματᾶς, 5... 
ξάντης. ΣΝ 
ἴαμα, ὀἠ ἀαέ)ρασε: 
Ὁ μρατώμένος οςςς (5) γπαλὸ 
Δρεπάνι (τὸν. ( 

αν αγλοχον ον (46) ας ἴω. ἀων 
(ὁ) Μάντις, ἀστρολόγος. ( Κ) γΞ: 

“Ὁ Β'' 

στ τ" 

τ" 

᾿Εχορήγησςε͵ ἀπένδιμα, 

(ἡ) Χορήγησις, ἀπογνομῇ. 



-;» 8 

αι Ὁ δ, 
Λησμονημένος (ὁ}. ( ἐφ: ; εαετλο 

"ἢ 

(ἡ) Γενέτειρα, τόπος ἴκτ  ρὴν 
καταγωγῆς. ( 153} πον 

“ κ -ΞΞΔᾺΑ͂ 

ἽἼδρυμα, ἐγκατάστασις, ΕΘΝ 

Πριάνι {τὸ}, {," ) αὐὐκι εὶς 

(ὁ) ᾿Απαγγέλλων. ( ΧΑΣ - .» 

ψάλτης 
Πατσέτα, στο νγ- . ΝΠ ᾿ ΠΝ 5 

γιστήριον, {-ὶ Ἰδίᾳ, ες λα, 

ἡ ᾿Εγκόκλιος, , χτὰς ᾿ ,.5- 
 προκήρυξις (υ" ΣΟ τον 

[τὰ}) Πρίσμα---, κα: ΜῈ αν 

Πριονιστὸς «(..9) «ὦ ᾿ ΣΡ; 

(ὁ) Διαδεβο- ΝΞΟ ΝΕ 

μένος, ἐξη-. (σὴ κὰ κλο γ μὰ λὲ 

πλωμένος. 
τὰ Ἃ ἫΝ 

Πρισματικὸς (61. (υ 9) ον» οι 

(ὁ) ᾿Ιδρυτής, δημιουρ’ 
γὸς -οΟΣυντάκτης. 

(ἠ!θέσις, ὑπούρ- 
γημὰ, ἀξίωμα. 

(ὁ) Τρίπους, ὑπόβα. ΚΣ. 

θροῦν, σκαμνὶ, 

᾿Αρχῇ, ρίζα, με - - 

(ἡ) Κούρασις, κό- 
πος, κάματος, 

᾿Εξέδρα (ἡ). 

Ὑπηρέτης (νι χὰ 
[ὁ) 

(ὦ) μὰ 

γιὰ ἰζγ. ξ κἀξατΣ 

ὦ; Κακαλυ ἔνος διά . “2 

ἀπο αν ΠΡ ΘΝ πέπλσυ-Διχοτομῶν ὁ. 

τὰ “Ἤμισυ ἢ Μέσον ΝΥ Ξ 
(ὁδοῦ). {.--ὐ)ωὰ, ὦ ἀὲ 

(δὲ Δίκαιος, αὐθύς, (. ; } ι  Ν 
ἀμερήλυπτος. ἢ: 

δι)  τημένος, ἀνρ’ (...“) ἫΝ - 
θωμένος͵ 

-σ-οἢὗΥτ.. ΓΕΡΡ 

(ὁ) Προειδοποιῶν, στέλ- 

λῶν τελεσιγνράφον, 

(8) ἜἜκθαμβαος, 

ἐκστατικὸς, 

(...} ΠΕῸΝ 

(.5) ὁ ἊΣ 
᾿Αφιερωμένος (ἢ. ({..»} λ ἡ 

ν τάλομα ΡΟ δ Ὅδω ὐ α 

(ἡ) Θέσις, ἀξίωμα. (ὦν ῦ χα 

ὁ "Δ ἰε Ἅ.: -Ἁ 

αλάνδαστας, Ὁ) Π:3} 0» σα 
“--- Ας ᾿ ὁ) ᾿Από 

ΟΣ Αμαν στ ἀπο ( .4.32 ). 2.)κ- 

Ράβδος (ἡ). (γα, 
ὁ} Εργαλδπιός ὁ- ἐν: Ὁ". 
φιαντικὴ μηχανή(ξ“ )ς- ω ““. " 

᾿Υφαγτουργεῖον 
ὑφαντήριον, (ς -) 5 Ὁ Ζ ὅπα 

{τὸ Ράμφο 
(ἀρπακτικοῦ) (..“}» ὡς, “ξ -ΨΜ 

κόσκινον (ἡ}, ( ἀώγι λωϊεα. ε-λωὰ 
ΡΝ ε 

ι 
-" 

(ὁ) Μυκτὴρ ὄνου. 

(ὁ) Ρυθμισμένος
, .Ν .- " - ἢ οὶ 3, 

τακτοποιημένος ( Ἐω ) θολὰ 

(ὦ! Ρωθμιστὴῆς, ταξι- πνφ. Ξω,.}} 

θέτης τἀξινόμας, (3. ) ψ““- 

τὸ) Θυσια- , εἴ τὰ 4. 4. .΄΄ 7 .νς, (τὸ Θυσιατ «1.1. σλμ τως ς λοι ὅν στήριον -- 

᾿Ερημητήριον, 

τε κρακάνις (τῶι τ τ 

οἰ Ξιρςς δνήτος υἱὸν 
᾿ ατάθμη τοῦ ὅδα-: εὐ} Ἂν μὰς 

ἰῷ κκλσμάνου. (Ὁ) ΘΕ κῶν τς τ» 
᾿Ἐξηλειμμέ ». νν. 56} ἄμ 
νος Κατ. (ξ: 9) ζπὴ2. ζ-π" 

γημένος, ἄκυρος---᾿Αντιγενραμμένος. 



(ἡ) Αἴθουσαᾳ ἀναμο 
νῆς - Παρατηρητήριον (: ) ὅδ 

(25) 
ἈΞλδολῦν 

(β)ελν 
(φογ δα 

(ὁ) "᾿Ορατός, θεατὸς 
-- ᾿Αντικειμενικὸς, 

"“Ενδεχόμανος (δ) 

(ὁ) Τακτοποιημένος, 
διωργαγωμένος, 

Διοργανωτής (ὃ). 

(ὁ) Στιχουργημέγνος 
(λόγος), ποίημα, (ἐ ) Γ᾿ 

᾿Ημπόδισε, ἐκώλυσε -ἴὸὸ τὴ. πὸ 
᾿Α πηγόρβισα, 

Κατέστη ἀπόρθητος ἀπρο- 4 " λς 
οΝ σπέλαστος, ἀπράσιτος, ν 

᾿Απέσχε, ἀπέφυ- 

γε---Απεποιήθη. ΣΝ 

᾿Απαγόρευσις (ἡ). 

(ἡ) Δύναμις, ἰσχύς, 

(ὁ} ᾿Απόρθητος, ἀήττητος, .»’.- 
ἀπράσιτος. ΖΞ" 

ᾧ ποι τ τὴ ὡς εἰ ξἰ.:) 
᾿Απηνορευμένος (ὁ). ξ. Βυ 

(ὁ) ᾿Αρνούμενος, ἀπέχων. εὐξα 

(δ) ᾿Αντίρρησις, ἔνστασις, ταν 

ὁ Ζῳογόγος -᾿Αναψυκτικόν, ἘῸΝ 

δ ρορστῆ, τὴ ἄπο ροϑ 
(ὁ) Εὔπορος, εὐμαρῆς. 

(κ). ἄνετος. 

᾿Αγγελί -" 
ὦ ̓Αγγελία, κι. } κλεῖς 
(ὁ) Φυσητήρ .πν,, ἢ .ν 5 

(φυσερόν), (6:3) Σ.-429 ἐκ 

-- ΥΥ...Ἕ - Ὁ 

"Ὄνομα αἷτι πτώσεως ἔ- 

χον εἰς τὴν κατάληξιν( 2) - κα κ" 

Ρῆμα εἰς τὴν ὑποτὰ“" "πὸ πὰ 

κτικήν. - στὸ μϑ 

(ὁ) Βοηθηθεὶς --- Νικη- , ἊΝ 

τῆς, τροπαιοῦχος, (,..9) .» 3.-.ὶ 

Δεδειγμένος, μὸν .- 

δεδηλωμένος (.59) ὡξ ῳ  » 4.» 

{τὸ} Ντούς, ρᾶντι - πὸ ν 
στήρῤιον. (5 :} τὰ 

(ἃ) εκαστὴρ,, ,.. ὦ “ 
ποτιστήρι, ἕωα ΤΑΝ εν 

ραντιστήριον. 

(ἡ) "Εδρα, τρά: 
πεζα, ἐξὲ ὅρα, 

᾿Επιτεθειμέ- κὰν, 3, σ}. , δ. 

νοῦ (ὁ εἷς ἐπὶ { λ9).λ.νἱ 5. -ὶ 

τοῦ ἄλλου, 

᾿Αερόστα- 
τον τὸ. (9) πρθσ. ς οἷα: 

(ὁ) Πρηνής, προόμυτα (ς:) δα 

Ἐφαρμόσιμος ὁ ( ᾧ ) (5 ὅ-3ὐν 

(δ) Πρηνὴς (προόμυτα)(»)ς «525 
(δ δώνη φμγσμο, ος Ἄλελο ρΔε, 
Ὃ Ζῳδιακὸς κύκλος, ς-...} 11:6. 

Λαγικὴ (ἢ). (5 ἘΣ 

Λογικὸς (ὁ), (99) ΠΕΡΕΟῚ 

(60 Κουτουλημένος. ( {τὰ )Ὲ ΒΡ 

ἰσεὶς Κυριολεῖία. (δ) ὁ βε 
(οὐ γαλς Εὐφραδῆς (6), 

ἡ Διόπτρα, κάτοπτρον, (γι ᾿ 
μικροσκόπιον, 

Θέα, ΜΠ ΝΕ ἜΝ 

ἀν ϑόα, θέαμα 80 οι εὐ Ξαῖι 

(λα λας Ἢ εϑαα τ. 



τς -ὐγε-. 

Στικτός (ὁ}. (2) . ΠΌΥΨ ΆΨΙΡῊ 

-, ὸ 

Μιουσκευμένος (ὁ). ( ἂν ) δ:-. 

τὸ} Μοιρογνωμόνιον πον τ ἢ τς 

(τὸ κράσεις στάδιον, ( μβ ; ἃ -ὦ 

ὁ[)[; Πβλβκητός, γλυ: 5 π' . πὔωῳ 

(ὃ πῶς, σκαλιστός. ( παν ) δε 

(ὁ) Ἑλλιπὴῆς-- (υδῶ),»»-" 
"Ὄνομα ἔχον κατάληξιν -ἰτ 

ις τ Χ' φὸ 8! [γρμε.}} ΠΣ κ᾿ 

Κατεδαφισμένος (ὁ ). (ϑ).»» 

(ὁ) Μετσφερμένος, μετα 15) ἡ ΝΕ 

κομισμένος, κινητάς. 

(τἀ! ινητά κτήματα. ἘΠ ΕἾ ΒΟ 

(ὁ } Βυθοκόρος, (1) ΠΝ ιξ ΠΠ ὍᾺ 

Φοαγάνα. 

(ὁ) Ὥμος, . " .Ν 

Ων οαλατ (5.1) τϑ ω , ει -.3} 

(ὁ) ᾿Επι:τ-ριτής, ( . ; ΟΠ 30πὴ} 

κατακριτῆς, 
ἘΝ ὯΝ 

᾿ Ἶ 5 ἘΠ ἃ 

κινᾶς, γλίσχρος, (γΔ0)» τω» ἀΚΆ τ 
: .} 

᾿Αρνητὴς (δ). (υ). 5 
(..) μ᾽ Ὁ ἾΝ (ἡ) Αἰσχρότης, ἀσχη- 

μία, βδελυγμία, 
"Αόριστος ἥ ἀπροσδιόρι-, (() ἐς ᾿ 

στὸς (λέξις Ὑρμτ). 
(ὁ) [Πεπληγμένος, ὑπο’ 

στὰς πλῆνμα, συμφοράν. (Ὁ ἜΚῸΣ 

Πλημμυροπαθὴς (ὁ) μας. α] ἘΠΕ 

"Ατυχὴς (δ. (.19) ....} ΠΡΦΤΙ 

(ὁ} ᾿Αντεστραμμένος,, . ε 

ἀναποδογυρισμένος υμκῦγον ΚΔ 

(ὁ) ᾿Ηριθμημένος -- 
Παρδαλός, 

Καλλικπημένος, ἡγλα- 

(1): 
. σ} 

ἰσμένος͵ καλλω πισμένος (5: ̓  Ἔ σα 

ΠΝ 

(ὁ) Σπάταλος, ἄ σωτος (ὁ ) σὰ, 

ουπάπυ 
τος .ἦ 

(12. Δ: 

᾿Εκκρηκτικός, 

᾿Εκτελεστὴής͵ (ὁ)}. 

Διέξοδος (ἡ), (4) “ἴω ς ἩΒΝῚ 

Κόσκινον (τό). ( ἡ} ΠΝ 

(τὸ) Τεψροδοχεῖον --- ( . ἬΝ “πὸ ἢ 
Επβοκονιστήρι. 

{τὸ} ᾿Εκδόριον " ᾿,κν 

{βεξζικάντι). ( ΒΡΡ γ ἐκ λιν 

Ὠφέλεια (ἡ). (οὐ λό δὲ .ς πᾶ: 
ιν -"} 

᾿Εξοδευτῆς (ὁ)}, ( 4 ) “3- 

ὁ) Φουσκωμένος, ΚΝ Νὰ 

(ὃ αυτός, ( ωω ) ζ. 

(ἡ) Ἐξορία (τόπο. (ἢ ) σἀ- 
ὁ} ᾿Εξόριστος--- πα, δα 
(ᾧ κα ονι τάς, (“ ) ι΄ 

ράμφος (τὸ. (ὦ γῥῶ, εὐ 

Ράμφος (τὸ). { νᾶ ) 50. ε 

Σκαπάνη (ἦ), (....γ)1 ὦ, 4... ΜΡΕΝ 

Ἀ ὧς, ᾿ 

τ κοροτάτε “ (.-...).  ἀ ̓ «-ἱς 

ὁ) Πρυτέρ 

ἵμα, προσόν. (--ὐ)ο θοῦ ὦ τ 

(6) Σωτήρ, λοτρωτήῆς. (Ὁ ) λχ 

Ἀἕίνη ὦ. (δ) ἡ εὐ 

σμίλη (ἡ). (53) οὐδ αι λα 
(τὸ) ἐλάττωμα, ( γαῖ ) ΜΠ ΥΝ 

μεισνέκτημα, 
Ὕ Ὡς «ὦ 

(ὁ) ᾿Ηλαττωμένος͵ ἮΝ “ἢ 

μειωμένος" {..: ) ων -ὶ 



μ᾽ -,ἴγφ .-- ρ: 

(Ὁ) ᾿Αδηφάγος, (τὸ} Ραβδωτόν (ὅφα- τ δι» 
ἄπληστος. ( ἢ ), (“05 σμα) πλουμιστόν. (ες )αξα 

᾿Απηγορευμένος (δ). (οὐδεν 

“ἜΡγαλειὸς (ὁ). (ὁ 9) ὦ κὰν ἘΡΕΝ 

Ναας α 
Τρόπης, μέθοδος, (ὁ ..} οἰ μὰ 

Κατ αὐτὸν τὸν 5 ω- 
τρόπον, οἱ καὶ Ηλά ἀρ 

᾿Εδοκίμασθε, μ᾿, 9 δ ὼς, 
ὑπελόγισε, - τ 2.5.5- ᾿ς ΝΣ δυὸ 

Μέτρον βάρους . " ιν 
(2 ρότολ α), εἰ “ΕΣ μ 

Φεγγίτης (ὁ). (5»}υ.»Ὁ 
(ὁ) ᾿Εξαρτώμενος : "-" 
ἔκ τινος, (-» ) ̓ ; ὦ μὰ 

(τὸὴῇ "ὕππνωτικόν τα ὩΣ 

'γπνωτιστής (ἡ, (0) 55 
(ὁ} ᾿Αναφερόμενος, ΤΩ, 
μνημονδυθεὶς. {9} ) ̓ "δ -ὰ 

Προώρισε--- Ἐδοκίμασε, “- ὝΕΣ 
-δκ 

Πύόνγοήθη, 5 ἢ ς-π ἐπ 

᾿Εδοκιμάσθη, ἐπειράσθηῃ. ᾿ς κτ 

᾿Εξεσπερμάτισε, μμαὶ Γ ῬΕῚ 

Πὐνανίσθη, ἐμὰ- .",.,." “πὸ το ας Ὁ. 
λακίσθῃ. ὩΣ 

(τὸ Σπέρμα (ἀνδρὸς ἤ γυναικός “σ, 

(ὁ) Προοριομός, 
μοῖρα Θάνατος, υἱμ ᾿ α ΩΣ γ ΟῚ 

 " 

(ὁ) Πόθος, ἐπιθυμία ἡ. ὡκαν εἰ 

(ὀἸϊ πόθος, ἐπι-. 
θυμία, εὐχή, ἐ οὐῖ, οΥΊ. εξ} 
Ἕκσπερμάτισις (ἡ), ὡμλτ) ἐω] 

Αὐνανισμὸς (6). μα χω] 

ἌΝ (ὁ)ω Μυρμηκόβρωτοςρ. 

᾿Απένειμε (ἅ- - πὴ ὁ, 2Γ ἿΝ 
γαθὰ} Ἐχά- ὠξ ΟΝ ἜΝ, 

ῥισθ, εὐηργέτησε, 
᾿"Εκούρασε, ΟΞ σπ σ εἶ ὌΝ 

ἐταλαιπώρησε, ΕΣ 

(ἡ) Χάρις, εὐεργεσία δῶρον-- ἐς 
τὸ Μάννα (καρπός), ιἷμὰ 

μέτρον βάρους 
[2 ρότολα). ὁ, πὸ 

ἀ 5.- τ 

(ὁ) “Ἑλλιπής, μειωμένος. Οὐκ αι σμ 

(ἡ! Χάρις, εὐξργεοία, ,7 .ὦ 

καλωσύγη, δος τ ΡΝ 

Ὁ 

[ἢ) Δύναμις, ἰσχόώς, ΕΝ ξ ἡ 12 

δ) Δοτήρ, Ἀορηγός, 
.Ν 

εὐεργέτης, ΕΣ 

δι] ἢ Ὃ Χορηγὸς ἀγαθῶν (Θεὸς) ΒΗ 

(ὁ} Θάνατος -- Αἰῶν, ὦ φα 

"“Ὑπόχρεα- -Γ 
ὡς (Ὁ) " ἐφ μά γὸ γξ σι 

(ἢ) ᾿“Ὑποχρέωσις 
να, Ὁ 

ἰκαλω σύνης). ὑἷῶδο Ϊ 

(τό) Πρόγραμ- : ΟΝ 

μα-- Τρόπος͵ (ς:ε) ζε τ. πίρ-- 
μέθοδος, ὁδός. 

 ὰ 

Κατεδαφισμένος ὁ) ({15}.; ἷ 
ΒΑ 

Ἡττημένος (6) ( ΓΟ ) ̓-τῖ- 

Κατάκοπος (ὁ, (( ) σιν 

Πηγή (ἢ. (Ὁ) κα 
(ὁ) Ἀπερροφημένος (ἐ) “ἦν 
εἴς τι (ἐπιδομένος]: 
(ὁ) Λεηλατημένοσ, - "Ὁ" (-τὐ τ. ληστευμένος, 



λιρ Υ̓͂νη-. ιο» 

ὦ σ- “ ι - ᾿ -Ξ 
ὧδ ἀαασεως μὰ ἀμ) ἰμ 'Φ, τ 1 (δ Εὐχη, πόθος (ὁ). ἘΠ ΝΚΙΓΕ Ια. τς 
ΑΝ Ἢ Εὐκτικὴ, π- ΠΘΟΝ 

ὁἘ[,Π;[ Κολεός - - | "- πὰ 
αν, πτρα ἜΡΟΝ : ., ἢ τρ ς Ἵ μη β .- »- Πσθητός (ὁ} . Ἄγω ζω 

(ὁ Καθωδηγημένος εἰς 5} - 
τὴν εὐθεῖαν ὁδόν, (ἡ ) - Ἷ (ἃ) Φωτρεινός͵ Ἀαμπεαρός, {"» ) 

(6) Παλίμπαις, μωρο- - 45 ᾿ τς . Ὁ. 
λόγος {ξακουτι ἄρης). ( τ ) στὸ (δ) Ὑψηλός, εσπόξων ί ἊΝ ΡΣ ) δὰ. 

τὸ) Παραψημένον "᾿ΦὍ.ἢ (δ) ᾿Αποκτηθείς, . .ν» 
{κρέας -ξβΕατακομ- ὑ» ) βι 9 ἐπ’ ἐπιτεαυχθαὶς, (μ᾿ ) 
μένον (ὕφασμα), τετριμμένον. 

“. ἃ 

οἰ αδεισμένος, ο΄. (Ἢ Ἔππ 
ἐφρονείζον αν  (ῥ)ὕηΡ μὰ 
Ἡβδικημένος (δ). (κε τον 

- 4} 

ἰαχὴ, ζωήν Ὁ. (πρ) τ πτ 
ἢ αναστεύμς ("5) σπιμδος σσῖμ 
ὡς, προσφυγῆς, " 

ᾧ κα ἀφαμένος ἐν {5} δεν 
᾿Εξωμάλυνε, [σὺ πέ- ἀμ. ΠΡΕΥ “τὶ 
δωσε, πρσητοίμασα, 

Προδιέθεσε προητοίμασε 
ἐξωμάλυνε, διηυκόλυνε, ὑτῖι Ἢ 

(ἡ) Κκοιτὶς---ἰτὸ) Λίκνον ς ᾿ 4“ 
(κούνια). πὴ τὶ 

(ἢ) ᾿Εξομάλωυνσις, ἰστο πέδωσις, "Ζ 
προετοιμασία -- Εἰσαγωγή, “Ἷ 

Προπαρασκουασστικός (ὁ). ἀφεὶς 

᾿Ἐξωμαλυμένος, ἰσοπεδω- ὦ “ἢ 
μένος---Προητοιμασμένος. 

ΕΎΨ.Ψ' 

᾿Απειλῶν (ὁ). ( 5ι1Ὁ ) Ὁ υἱ.Ὁ.- 

" - “8 

᾿Απειλούμενος (ὁ). ( 5.Α ) ων τὰ 

46) Λελυμένος, χαλα- Ν 
ρώμέγος, (ὁ) ᾿ 

Παῦσε, σταμάτα. Δα 

(ὁ) Φόβος, τρύμος - “1 
Σέβας, ὑπόλπης (-«)λυμ 
᾿Αντιλό- απ, 7. .“.- 

ΗΝ ἰζῷον) ("»") ΟΣ μ “ἢ οἰμα 
κρύσταλλος --αλλονῇ, ὀμσρφιά,. 

(υξ) αν 
πὸ μι ὦ 

Μετανάστευσις (ἡ. ( Ξ } 5. τ ιμ 

(ὁ) ᾿Επιτιθέμενος, (,8) ἐὺ 
ἐπιδοομεύς, ΒΒ. 

Αγύτῳ, 

ἱλετανάστης (δ}. 

(ἡ) Προσβολή,ἐπίθασις ( 

Κλίνη (ἡ). (“μ)ϑα μος ἐμ 

ᾧκκκορίαν,͵.ς (ὁ) ϑρ, 
ἀμανδτης. ́ ς (μ) λα 
δ ναικός, (15) ἶ ΧΊ αν 
νοσβεβλημένος. (0) Οὐ 
(ὁ) ᾿Εξευταλισμός, - "“Ἂ" 

προσβολῇ, καταισχύῦντ (9) ΑΙ μ 

Συγκαταβατικὸς (ὁ), ( ἃ γῆ ) "ἡ. 

(- ,}) ἜΘ 

(2). πὶ 
Συγκατάβασις (ἡ). 

[τἀ] Σημεῖον ἐξ οὗ 
πνέει ἄνεμου. 



. 53 

τ 
τὸ Φάλλον. - -ἀ{Ἕν 
(παπύρου), (.») ΤΕ “ζ 
περγ αμηνῆ. 

(ἦ) ΓΙαραλέα, αἱ’ 
γιαλός, ἀκτήῆ. (ὁ») ὁ α 

» -- ι-} 

(τὸ) σχατον γῆρας. ΡΟΝ 

Ἵ «ὦ Σ .« 

ὁ Ταχύς, γρήγορος( ὦ.) ὦ 5 στ 
ὁ Χλευασμός, ἐμπαιγ' εἴ 1. 
μὸς, κοροΐδιία, ( - ) οἷ . 

ὁ ᾿Ηττημένος͵ 
φ)ε σ:ν νικημένος͵ 

(ὁ) ᾿σχνὸς, κάτισχνος ( »») Ὄγμμ 

ἰπεθραυσμένος, Ὁ, {80} κβτα 

ἰδωνεμένου,, ἢ (26), γα 
ὦ ἀρταν  (ὐὐλο ρα φοκλλτν 
ἰϑασεισμένου, (5:15} τὶ τά 
δορός Βαθρο, β ω) ὐ μάν 
ἐὐνο ρων ἔκόνιο- ὀλλτς δος 

τοὶ λνδος τῆς ςτὸ Το 
“Ἐπραξὲ τι, 
βραδέως. ῳ μ᾿». ΟῚ ᾿ ἐμ 

᾿Ανέβαλε(ἔδωσε ,) “ " σι " 
παράτασιν). ἀρ ἐφ ὦ 

»Ὃ, ὦ 

(ἡ) Βραδύτης ἰσιγά-σιγά). Ομ 

Σιγάν-σιγά, βραδέως. ΡΝ ᾿ς 

λετάλλευμα (ὀρυκτὴ ὅλη) Δ} 
-- τωμαΐνῃ. ἘΠῚ 

μὰ} 
ἄλλω 

ΎΎΝ 

(ἡ) Πρσθεσμία --ἰ Αναβολή. 

(ἡ) ᾿Αναβολή, παρ ά- 
τάσις {προθεσμίας), 

“ΤΥ -- δὶς 

(ρρ)ρτ 
Κατερειπωμέ:( ,ρῈ) Ἢ “Ὁ ᾿ Ἀπ 

νος. 

Καταστροφεὺς (ὁ} 

(τὸ) Χαμένον, ἢ ἀτι- ἫΡ 
μῶρητον αἷμα, ( .) Ωρ ρα 

“ ΕΝ 

Αἷμα χυθὲν ἀδίκως, .13.1.-.Δ ῥ3 

ὁ Κατακρημνισμένος, .- 

κατεῦαφι 'μένος, ( ζ ) πδως α 

[ὁ) Δεδωρῤρημένος͵ “ω ᾿ . 

χαρισμένος, {916} ς ΡῈ 3 μονα 

(Ἱκ αθωδηνγη- “αὶ αὉ- 

μένος (εἰς εὺ- [.5.»} βυκ μος κι πρὶ 

θεῖαν ὁδόν Μεοφῶτι τὸς (Ἶσλ. θρηςῇ. 

(6) Μοαρφω., : Ἔστιν 5, 
μένος, τα (--.2) τὸ ρτελ τ - 6. 
παιδευμένος, ὐάγωγος. 

ὁ Μιορφωτῆς, ἐκπαι- 
ϑοευτῆς, διδάσκαλος. 

Κατέστη ἐπιδέξιος, 
ἐπιτήδειος. 

5 κι 

»ἐ δος 

᾿Επροΐκιοξ, ἐπροικοῦ ότησε, »ῇ ̓ , πὶ 
, “᾿ς 

Προὶξ (ἡ}. δ σεὶ 

Πῶλος δ. σρϑύϊρῖνς 
(τὸ} ᾿Ιγδίον 5 . 

{γόύρδι}, (....) συμ . κυ κο 

(ὁ) Χυμένος, 
ἐκκεχυμένους, 

(ἡ) Διέξοδος͵ " ΜΉΝ 

ὑπεκφυγῆ--- ὡλτμ 
'ξ “τ στ 

Καταφύγιον, 

(ὁ) ᾿Αστεῖος, 
Ξ ΩΝ 

εὐτράπελος, ( ζο ) ξον 

(ἢ) ᾿Εορτὴ μεγάλῃ, πανή- : . "κα «- 

γύυρις, ἰφεστιβὰλ). οἷς τ 

δ) Χαώδης, . ἜΝ 
Ὁ αν ὙὌΥΚῈ (- ») ὠπ -ν 

(ὁ) Χυμένος, μος σ». πὰ} 
ἐκκεχωυμένος (ὃ ») νῦν» 

(Ὁ ») ἘΌΨΝΗ 



με, 

(δἸΠρυσβλητικὸς-- ΝΣ 

"Εξηυτελισμένος, ἰρ 

(ὁ) ᾿Αγοραῖος, χυδαῖος 
--- Ἐξηυτεαλισμένος, 

“Ἐ ὑ 
πε 2} 

(ὁ) Κακομεταχείρισις, οἰ 4] 

Γεωμέτρης (6). (ὐΔ ἢ ) σἈτ τ 

Μηχανικὸς ἀρθϑεω:- Ν 

τικῶν ἔργων. 9 5: ΠΕΡ 

"Αρχιτέκτων (ὁ}. ουσα ἘΕΒῊΝ 

. ..κ5 
Μηὴχ ανικὸς (ὖ)}. 4 .:-ρ 

-Ἠ᾽Γδδ." 3 

Κομψὸς (ὁ). ( ρ΄ ) ἃ 

Ἧτο νερωμένο (γά- ιν, 0 
λα), νοθευμένο, ᾿Ξ σ ς 

[ὁ) Κούσταλλος, μαργαρι" ον 

τάρι --- Νερωμένο γάλα, ..- 

“Ανοινμὰ 
μεταξὺ 
δύο βουνῶν --- ᾿Ατμόσφαιρα [ἦ}. 

᾿Ανεμιστὴρ (ὁ), ῥῷ. 'ξ ς 

[ὁ) ᾿Επίφο' 
βος, τρο- {-: γ παρα » ΝΕ 

μερὸς --- Σεβαστός, σεβάσμιος, 

Μιανιακὸς (Ὁ). ( "98 γυ 

ἐν ιρομερός, φοβερός, (4...) με΄ 
λανιακὸς (ὁ), (.".») ΤῊΝ δ. 

ν , .- 

ὦ. ἄπονος τς (Ὁ )ῖξῳ 
(Παροσκευαστὴς ( ".) ̓ ἐῶ 

ᾧ τρομερ αν ῖος (-τ-Ά} παρῇ 

δόσις, (φ) τε 
δ κπταοροαδέ νὼ ( ωπορ ) ἘΡΤΝΥ 

“-ὄ ΥΥᾺ -- 

(ὦ »»)οῖμ. εις Ἐκ 228) κφὶ 

ἔ τ 

Βραδύτης (ἢ). φως 

ΒΞ ΩΣ) 

(ὁ) Βραδύς, ἀργός, ἘΡΡΗΡα 

(ὁ) ᾿Ολέθριος καταστρε 4} .) “ 5. 9 

πτικός, φανικός, 

ὁ) Τόπος ὀλέ: 5 ΠΝ 

οτος ὀλς (οα)ολιμος 501 εν 
(ὁ) “Ημισεληνοειδὴς (ὅ- Ω»") ἕ 5." 

μοιὸς μὲ ἡμισέληνον). 

(ὁ) Σπουδαῖος. ἀξιό- ὥραν Ἃ 

λογος, ἐνδιαφέρων. ί ἢ) π᾿ 

Ὅ,χτι δήποτε, ὅ,τι καὶ ἄν. ΒΡΡῚ 

ἰσὴρ (0 )ουιφῖις στο λέ 

(18) Ἐφήδια, χρειῶν (6) οἱ 
ἀπ θέ φῇ 

ἐῴρινι ἱἄρης). ἤσ 

(και γδινία), τος ὄρ φα 

᾿Αμελὴς (δ). (. ) δ μ 

πνν ( ὑτα 
“Ἔρημος ἀχανής οἷξ. Τα Ἄς μα 

τὐαθον ν΄, (δ) κα 
(δ) Περίφροντις ἀνῆσυ, (.8.} ρα 
Ὑπηρέτησς, ἐξυπης τε ντ  οτμε 
Κατέστη εὐτελής, οὐμε οὗμ' 

ποταπός, χαμαρπής, 

(ἢ) Σπουδαίαι ἀπόθεσις, χω ὦ 4 

- ᾷΙΠαράνγελία, ( ξ) ν᾿ 

᾿Ἐπηγγέλθη, ἐξήσκη-  «- πο 

σαν ἐπάγγελμα. ΠΣ τ 

[τὸ} ᾿Επάνγελμα, 
. “πες 

(ἡ) ἐργασία. ὡθλς 



Φ»" ΨΑ -- 

(ὁ) Σύμφωνος, ἀἄρμο- -" ΒΝ, 

νικός -- ατάλλπλος, ( 3" ) ει ψ- 

(ἢ) Συμφωνία --- Πρστ ν «Φ ΟὙ χ
ε 

ααρμογῆ, εὔνοια, ( .55. ) 1λ ὁ]...
 

ἁρμονία -- [Ἔγκρισις. 

(τὸ} ᾿Ασμάτιον, δημῶδες 

τραγούδι, Ὀἰστιχῶν, δλμιεύμ 
(ἡ} ᾿Απάτη, δόλος - ἢ 2 
-- Διπροσωπία. ( υἱ )1..} 

ἰ[ὁ) ὙὙπαφόμϑνος, ἡτεδ- ᾿ 

ξούσισς, ὑποτελής, ( ἘΣ ) οἷ κα 
}᾿ 

() Φιλία, (43). 
(ὁ) Τόπος ὀλέθρου, - ,. δ. 
ἄβυσσας. ( μ. ) 5." 

(ἡ} ᾿Ασχημία {προ- - μπ Ὰ 
στυχιά), ἀκολασία. ( 5.) ) ̓Φ.»9 

᾿Αντεμετώπισε τὸν 5Ξ...ὕ - 
κίνδυνον, σή ΑΔ ΚΝ . 

Διέπραξεαν ἀνηθικό- 
τητας, ἀκολασίας. οἱ αἰ γὸ 
Προσβεβλημένος ἧπι ἐπ|ι- ᾿ ας 

δημίας, - ΒΡ, "5 
ΓῚ “Β -ῃ᾿ 

᾿Εθανάτωσε,. εὐἰαὶ ΕΝ εὖ 

Προσεποιήϑθη ς )τνρ 4π 
τὸν πεθαμένον, (λον ει ἐκ 

(ὁ) Θάνατος, (ἢ) ἜΞΩ 

τελευτή. δα “-".»" 

Πεθαμέ- ' "Ἶ .- " 

νος (ὁ). ὦ» " μ. τατοος 

Νέκρωσις (ἢ), τῷ μα) Δ λὼ 
Δος 

Θιάνατος (ὁ), οἷ 

ὩὩ 
(ὁ) Θανατηφόρος͵ φονικός, ὌΝ 

Σύμφω 
γον τὸ (9)! ἵμ. "ξ. ἰδ “2: ΕῚ 

(ὁ) ἐπικυρώνων, ἔπι. ᾿ 

βεβαιώνων, ( ει; 2) 

(δ) Δέσμιος, δεμένος, (5 τὰν 

5:65 

(ὁ) ᾿Επόπτης, φύλαξ -- ͵πιπ.. 

Παντοκράτωρ. ὡπἘτ- 

Νιαούρισμα (τό. ἌΡ ᾿ ἴμ ̓ 

Εὐνοϊκὸς (ὁ). «Ὡ] ψυ 

{(ἡ] Σόμβασις, μι ΠΝ 

συμφωνία. ( .5.) ) ἀμ 

- ᾿ 
"Αντικρυνὸς δ). ( Ἄξε 4 ) τἀξτ- ἱ μ᾿ 

(ἢ} ᾿Α ντιπάράστα- τ. 2 
σιο-᾿Αντιμετῶώπησις ( ΩΣ, ) -ἐπ ΥΣ 
Πρόσωπον πρὸς πρόσω- ἐπ τ’ ἽἼ 
πον, κατὰ πρόσωπον. τ 538 

(ἡ) ᾿Αμφιλογία, ὑπεκ- -πῷέᾶῦ 0 

φυγή, ἀποσιώπησις (-..9) Ὁ ἡμ 

[Π.αράλλη: ἘΝ ἡ κι. 
λος ὁ. (9) γὼ ἢ» 

(ὁ) Παραλληλισμός ΝΕ 
- (τὸ) ᾿Ισοαδύν ἀμὸν. ( .5.2

9} δ᾽ "1 μὦ 

ὁ) Βοηθῷν, ἐπίκου- ἘΑ }. 
(ὦ ἢ ὶ (.υ}3) υ)»5» 

(δ) ἸἸσόρροπος, ἰσοδύς κ,., 0 νι, 
νᾶμος. (0.9) Ολλμ 

[ἦ) Σύγκρισις - Ἴσο- ἀν ἃ πῶ΄Ὶ 
σκέλισις. ( μ.., ) Α δ» 

[ἡ) Παρηγορία, πᾶρα- - » 
μυθία, ἀνακούφισιρς. ( » ) δἰωὶ »» 

(ἡ) ᾿Αγορὰ ἢ πώλησις, πὶ πο 2 

συμφώνψοὼς περιγραφῇ «ὦ. 4) 2. ἰμ 

[ἡ} Συνέχισιο --- Συν’ ΝΞ 

κοινωνία. " (0.5.2 ἅ.2 ἱ μ᾽ 

(ἡ) Συνενοχὴ, σονε- Ἷ αἴ ||}. 
πιβουλή, ( " ) δ] -- 

(ἡ) Συμπολίτης, συμ , - 

πατριώτης. ᾿ (... ὁδὶ» 
(ὁ) Ενδελεχήῆς, κααρ- ( ΒΡ ) οἷ ι ἢ 

τερικὸς ---“Συνεπής, 

(ἡ) ᾿Ενδελέχεια, ( οδου τ μ᾽ 
καρτερικότῃης, 

(ἡ) Προθεσμία καὶ .-.“«- Ά 

τό ποςσυνεντεύξεως ( ἂρ. ) διὰ ἐμ 



5 α 

(ὁ) '"Ερημικός, ἐμ’ 
πνέων φρίκην. 

Λασπώδης (ὁ). 

(59) ὑπ᾿ 

(.).» 

“Ἐμπνευσμένος (ὃ). ( 92)" ὡ»- » 

(5)5.,., 

(239) Ἐρ»" 

(...9) ὥὺμ 

(ἡ) ᾿Αγάπη, στοργή. 

Καταθέτης (ὁ), 

(δ) Κληροδότης, διὰ" 

θέτης. 
-“ Α᾿ 

κλπροδοτημέν
ος (ὁ), (Ὁ...) δ) μ᾽ 

(ὁ) Πόρος (ξωῳ- . , 

ἢς) --Πηγὴ (ἦ!. (».»)» οἱ». ζ.3.).}
 

27 

Ροδόχρους (ὁ). (5.»})5..» 
[ὁ) Προμηθευτής, 

τρῦ' ΓΝ 

φοδότης ( 5}. ) 5)»: 

(ἡ) ᾿Αποβάθρα 
κι .- 

(σκάλα. (5.5) 25...» 

(ὁ) Βαραθρωμένος, ὁ “Ψ 

ριφθεὶς εἰς ἄβυσσον. (
»») ΒΡ 2. - 

(τὸ) Φυλλωμένον (δέν: 

ὅρον) πλῆρες φύλλων. 

(ὁ) Χαρτοπώλης, χαρ- , - 

τέμπορος. (.9.9) 

(...) 5.9 
.5.. 3 

ι..) 4“- 

(ὁ) Φουσκωμένος, 

(ὦ ἐξωγκωμένος, 

(ὁ) Κληρονομημένος , 25 “ 

κληρονομικός, (3...) «2.» 
- .“," ἡ “5 - 

(ἡ) Βανάνα (καρπός), 5.9..»,. .ω.» 

πὲ -Α 

Διανομεὺς (δ). (8.5) 3. 

(δ) "Ἔνοχος ἢ δράστης . λε- 

(ἐγκλήματος). (932 7 .- 

{τὼ) Ἀρῖμα, ἔγκλημα.[υ}9) δ .4 Ἶ 49 

(δὴ Ζυνγισμένος---Ἰσό- 
μετρος (στίχος). 

(δ) Εὔπορος πλοῦ 

(ὁ...) ὁ» 

μω» 
σιος᾿ Αξιόχρεως(--2})-᾿“ ΦΌ. 

πλὴν ὦ» 

(ὁ) Βέβαιος (σίγου" " “Ε 

ρος), ἀξιόπιστος. (1.532) δ᾽. 

"“Εκυμάτισε, ξ 958 - ὍΝ ε :» " 

Κῦμα (τό). εἰ σῆς μος Ὧ αὶ 
(τὰ) Βραχέα κύμα:τ-οἪἯ΄ -“. πὸ. 1 δ ν 

τα (ραδιάφωνον). ἢ «αὶ 3 εὐΐα ,ἅ 

τὰὺὶ Μεσατὰ κ΄ - πὸ 1. νυν 

πον ζ ρων κοΐ μα 

(8) κυματισμός, διακύμαν- ΜΝ 

σις ιτἢ]. 
ξ.»: 

(ἡ) Καταφατικὴ ΚρΙ- ἜΨῃὌΥ 

σις (λογική), κα' (.-.:.9) -Ξ-- γκ-ὶὶ 

τάφασις --- Θετικὸς (πόλος). 

Δυνάμει, συμῷ νως, μα μα 

᾿ , "} 

ἡ) Αφτρμῖ, ἀῦτον (ς σ) συ ῖ 

Ἢ βδοίδασδυς.͵. Οὐ, ἵμπιαι 
Ὁ τρόγον ὅπας ας ας τ, 
Πρᾶις σοβαρὰ {καλὴ ἢ 1». ΡΟ 

Καουήο ρος ἀπ γα 

Ὅσον του γον απ (.π09} ας δ 
(ἡ) ᾿Αγανάκτησις, μῖ- ." » 

Ὁθς, μνησικακία, (5.9) ὃ νῦν αι 

(ὡἸΣυυνοπτικός͵ βραχὺς 

-- ᾿Επιτομή, αὖὔναψις 

[ὁ)ὺ ᾿Αλγεινός, πονετι- 

κός, ὀδυνηρός, 

(ὁ). "ὧν, ὑπάρχων, 

(ὁ) “Ἑνώνων, συνπνῶ- 
“ἢ 

νῶν -- Μονοθεϊστῆς, (--}) κλῶνα 

(ὁ) ᾿Ενοποιημένος, 
“2 

συνηνωμένος 
(-».}) " 

(τὸ) Ἀρέος ἔνοποιημέν α΄, “π 

γον ἢ ὁμοιοποιημένον 



-- ΚΑῚ -- δ᾽." 

(ἡ) Συστημέντη 
ἐπιστολῇ. 

(ὁ) Τόπους, 
τοποθεσία. (292) ΩΣ Ὁ ἐ » 

Ταποθετημένος [δ}. (ς:9) ἔα 

φὴρ γὴ γῇ» πὶ κί ς ξ»» οἷ 
{τόὸ; Θέμα, ἀντικειμενον, ὑποκβίμενον, 

ἕ 
»' 

().δ κι μος 
(τὸ} Ἴχνος {(πατήματος), πατημασιά. 

κ κί ω Ὡ (Ὁ κατοικία (ον) ἢ, ΟΡ 
(Ὁ»)»»υ 

“Δὁρ οδ»» οἷαν. 

᾿Αντικειμενικὸς (ὁ). 

Πεπατημένος (δ. 

«ἢ» 9.2 

Ὑπάλληλος (ὁ). (.-ρ 2). Ὁ "-» 
(δ) Τόπος [σν- - ." 
εντεύξεως!, (.α3).16 ἢ γ 2.» 

Ὑπόσχασις (ἢ). ΕΣ ΣΩ 
(6) ᾿ὑπυκινητής, ἐμ’ ᾿ 2 
πνευστὴς { Ὁ. ) -“ 3.» 

(8) Ὕ ποκινηθείς, ἔμπνευ- ͵Π} 
σμένος ὑπὸ τινος, ὋΣ 

(τὸ Θεῖον “.. ΝΞ ΕΣ 
κήρυγμα (9) οὶ» ἴα 5 3 

Ὑποσχεϑὲν (τό) 

᾿Ἐξηντλημένος (ὑπὰ 
ἀσθενεί ας] 

(δὴ Άφθονος͵, δαφιλὴς 
--ἀποτομίευμα [τό}, 

(ὁ) Οἰκονόμος, ἀπο- 
ταμιεύων 

᾿ ΒΡ 

(..: )})υ!» 

[ἃ) ᾿Επιτυχής, Καλό- 
τύχῦς, 

"Ν 2 
( .“. ) «“» 

{τὸ] ᾿Ακέραιον μέτρον 
ἰπροσῳῆ ας) ᾿Αφθον οε(.}9) ΒΕ ΘΝ 

(ἢ) Σκόνη - Μόρμηξ ὦ ὁ σς ἢ 
{πτερωτὸς) -- Δακρο δ᾽ »αἿ. ς Ὁ 
ἵκὸς σπόρος --- Ὑὐπόδημα, 

(οο) 5 κν 
(ο) θ κι κ, 

ὦ ἢ 
(.9»).υ".»» 

ἐδ 

(ὁ) Πλσύσιος, ἄνετος ( ζ“2 ) ὅ- "» 

(ἡ) ᾿Εποχή, καὶ" - ἫΝ 
ρός, περίοδος. (ει ». ξ.» 
[τὰ ΜΜελτέμια "ἢ ς." “ 
ἄνεμοι). ἜΣ, 2. κε". 

'γκοχονδριακὸς (ἀκ μὲ 

Φορτωμένας (ὁ). {..ὅ: ) ὅμ μὲ 

(ὁ) Σεσημασμένος, ση: ... 

μαδεμένος, :: δ»"» 
-Φ:Ψ.-.Ο ἢ 

Ὃ ἱμωῦσῇς. (9) 55. 

" -.- 2 
ξοράφι, (τό), (.5..) οἷ» ' 5. 

Ποίημα ὁμοιοκατά- . 7 ὅπ} 

ληκτον. (-.-.22) “.» 

Πρίσμα (τό), (.,.59) δὶ μα Ἔ. ΒΕ 

εν ᾿ ᾿ῆς ᾿- Φα ᾿ Κεντητὸς (ὁ). ( .9)2} οὐ δ» 
,..2 » 

Διαθέτης (ὦ). (ῳ 59 Ὁ ο» 

“2 
Μλεισεὸς (ὁ). {(λ.99} δ» 

Ὁ “Ενωτικὸ -, ΜΝ 

τ (δύο πραγμάτων (ὑφ 9). . 
(ὁ) ᾿Αὐγωψγός, ἄγων 5.“ 
πρός. (ὁ...) ἕο» 

(ὁ) Καλὸς ἀγωγὰς κι Ξ τ 
(θερμότητου). τ" «- ΒΩ 

(δ Κακόὸς ἀγωγὸς “6 5-ῃ 
θερμότητος “».: ιμΡ ̓Ξ" 

(δ) Περιγεγραμμένος, ς Ὁ οὖν 
χαρακτῃρισμένος, (ἀκ) 8 ἘΡ 4 

(δ) ᾿Ηνωμένος, συνη: “ν 
νωμένος. ͵ (.ο".»».μ 

[ἡ] ᾽Αν αφορικὴ ἀντων" -᾿, “4 

γυμία. εἶ μι μὲ κ"} 

Καπροδοτημένος - 3 

--- ΠΚληροδότημα. { .9.3} Δ.» 
δ .- " ἢ 

ΙΚληροδόχος (6). αἱ οἷ 4) ι55..» 



.} 4 μὴ 

(δ) Κεφαλαιακράτης ΒΚ μα “2 

{(καπιταλίστα(). ὦ μι 3) ὠμ 

Χρηματοδότησις (ἡ). δ» 
(ἡ) Γενπδτῆ, ψὲν- (9.ν}.. 

εὐ κ 

ψησις, γενέθλια. 

Μιγὰς (ὁ). ( 3) ΚΌΝΡ. 

(ὁ) Μαιευτὴρ (μάμμος). (2) Ἄ}, μ᾽ 

(ἡ) Μαῖα (μαμμήὴ. (9) 5 Χμ’ 

ὡς μνιώδης, διακαης, (9) - ζ’ 

ᾧι Γον ρει πο {9} 6» 
(ὦ κύριος, αὐὖὐ- (2) (

᾿». εἰν 

(δ) Κηρὸς (κερί). ρ.»»᾽ 
-ν : 

Πόρνη (ἡ). (...59) ἀκα 55. 3 ΕΝ 

"Εφωϑίασε, ἀνεφω- «ἢ “2 οὐ 

δίασα ΦμΈ Ὁ} 

᾿Εφωδιάσθη, ἀνβ- ἐπ πὸ εὐ αι ἢ 

φωδιάσθη. ὠονα (Ὁ »ῦ 

(τὸ) ᾿Εφόδιον, προμή- «ἦρα, χα ἢ 

θεια. ὩΜΔΟ Ρ» 
«ἢ “2 

(ὁ) Κομψός, εὐηδής, ( (5 3.» 
ΠῚ - -" Φ » 

"Επέχρισε. “1 ὃ »ὶ ὃ »» 

παρεπλάνησε, διέστρειθβ Φν 
ἀλήθειαν, ἐθ δ 

(ἡ) ᾿Εντροπὴ {τσίπα), ΠΡΕΙ ἦὰ 

αἰδῶ, “ 

5 χ 

᾿Ανθόνερον (τό). ᾿) ἰ 

αραπλάντσις (ἢ). Δ αὶ 

τὸ) κ͵ἀρισμα, - ὃν 

προσόν, ὲ (είς ἡπτὸ» 

ὧὴ Χὶ αρισμένος, θὼ- 
ρισμένας, (.-...) ἢ γᾺ 

--κ,͵Ατ-- ϑ» 

(ὁ), Χρόνος καὶ τόπος 
ἰκαθωρισμένος). 

(ὁ) ᾿Ακριβὴς {εἰς τὴν 
ὥραν), (ὁ] προσδιο- 
ρίζων (ὥπαν). 

(ὁ) Ὡρισμένος κα, ς Ἧς 
θωρισμένος(χρόνος) (339) 5.»95.5: Βο 

(:.29) οὐ 
“ἊΚ 

(-9.}) τὸ» 

(ἡ) “Εστία παν 
ἰμαγκάλι)}. (“52 ) «δὴ γέ " ὩΣ 

" ΝΣ 

"Ανημμένος {ὁ}. ( υδὸ ) Ὁ μὸ 

(ἃ) Σεβάσμιος (Εὐυπό- ὅ φρο κ 
ληπτὸς. ( .. ) »"» 

ἡ) Τοποθεσία, « ΠΝ ΝΜ 

ΜῊΝ (9) 831. ͵  2:3 .}} 
Α 

(63):3» 

(ὦγδν 
3 5. ἘΞ 

[τὸ Ὑπογεγραμμένον 
(γραπτὸν Καλὶπ}. 

(ὁ) “ὑπογράφων (γρα- 
πτόν), ὑποῴαιν μενος, 

μάχη (ἡ) 

(ἡ) Στάοις -- 
Σιταθμὸς (ὁ 

(ὁ) Βέβαιος, πεποιθῶς 

(σίγουρος), 

)ε δ} γέ, πὶ» 
πὰ ως 2 

(03) ὁ.» 

᾿Ανημμένος (ὁ). (.5.)5. " 
δ), Σταματημένος -- πο Ἂ.»Ν» 

( κρακλχοξρίωτος. (--5.}) Μ“ 5 οἱ 
Γ “ὦ 

(δ) Προστατευμένας, 72 - 

ιαπεῷ υλαγμένος, ιφ.»"9 “ Βο 

Πομπὴ (ἢ). (..5.9) «5}» " ει -“, » 

"Εντολοδόχος, τληρε- (. 39) Εν 
ξούσιος, ᾿ 

[ὁ)} ᾿Εμπεπισταυεῦ- 
] ̓  - 

τος. (.4.2) δ» 

δρτ εὐ ᾿'Εχρηματοθότησε. π-ριίθῳ » 

ΞΕ ΞΞ ΞΞ Νὰ" 

᾿Εχρηματοδοτήθῃ, ὠ γ.η ὁ ω ̓ Ξ 

“ἢ . 

Χρηματοϑότης (ἢ). .“--Ξ 



. 1} 

ΑΙ» 

Κληρονομία (ἡ) (ὦ...) δα 
ΜΝ, “κ᾿ 

Ἰζυβαηνητικὸς (ὁ). ἜΣΤΑΝ, Ἐ 

Διέκρινε (ἔκαμε διά- 3, .3. ἡ 
κρισιν), ἔπροτίμησξ. τ τ 

κατέστησέ τινὰ πρό- ,ὥν 
γομιοῦχον, ἐδ ὁ 

Ὥ «πὰ 

Αιδκροίθῃ. πὶ 3 ".] 

Ἤφρῥρισε (ἐκ θυμοῦ), . ὃ: 
ἀφηνίασε. ἴα τς κα 

{τὸ} ΠΑεονέκτημα, προσόν, ΔΌΜΑ, 

(τὸ Προνόμιον --- Διάκρι-. 5.1 -ἰἹ 
σις (ἡ! 5: 

“Αριστα, ἐξξαίρατα, μὲ ω" 
διάκρισιν. 5 ν᾿ 

οὐ] Διομολονήσεις (αΐ), 

(ἢ) Διάκρισις, προτίμησις. λυ 

(ὁ) Διακεκριμένος͵ , 5. “2 ΤΡ 

ἐξαίρετος, ἄριστος, -ὲ20 
ὮΝ" Ὡ.» 

(τὸ} Χρέος προνομιακόν, "1 

(ὁ) Διακριτικός, ἀντιληπτι- δ τ 

κός, ὀξυδερκής. 

Ὄχετός. (.-5}) ὡ)ῶ, εἰμ 

(ὁ) Ζυγὸς . 
(ζυγαριὰ) (9.59) ΚΗ ᾿ ΗΝ 

--οἸσοζύγιον --- (τὸ) μέτρον, σταθμόν, ἢ 

Τὰ σταθμά, ὡὐνὰ Ὶ 

Θερμόμετρον, 5,31 δ) 

(Ὁ) Ἰσολογισμὸς --α πάν, 

Προϊπολοψισμός, ξὺν 

(δ) Ζυγὸς (ἁμάξης). ἘΠῚ 
᾿Εβάδισεν ἐπιδει- ώὥ - 5, 
κτικῶς, ωπον ἘΠΙ 

{τὸ Τυχηρὸν παιχνίδι 
(τζόγους), χαρτοπαίννιον., (9) διωτνς 

--ΓΑὐ-- ΓΕΤΕΥΝ 

(ἡ) Τεθαμμένη ζῶσα ἌΤΕΝΝ 
ἰγυναϊκα). ᾿ 2) 5.3.2 »α 

κΑπελπὶς (6. (οδἱ )Α να 

(δ ρα προς (μ) ἀπε 

ἐν ανταυμένου (τ) Ὁ» οἿδὶ 
δ τεχον τάσις (μια 
πὰ ἾΝ ἜΡΟΝ ΩΝ ". (ρῤχ γυῖα 

Κόπανος (ὁ} ( λι 2} ἜΣ 

(τὸ} Ἄσυλον ὁρ- (8) ἊΣ ξ ἐ- 

Σόμφωνον (τό). (2) 5 

τ λγοὼ (09) 2] κοὐ ξα 

φανῶν --- 'Ἔπι- 
κήδειος ταλετή, 

--- Ἐφίππιον [σέλα). 

(τὸ) Πλῆκτρον, ρᾳκέτ- " 
τα (τέννις). {-}) ὐϑσα 

Δοχεῖον πρὸς πόσιν “ 
φαρμάκου (δι΄ ἀσθβεν,) (9) ΟΣ", 

᾿Εταλαντεύθη τ νὴ 
(βαδίζων). ξ. 

᾿Εξδθλιπάρησ!ρ, “τ - -»"» 

παρεκάλεσε, τ -: τοὶ 

(ἦ) “᾿Αντλησὶς (διὰ κά )..ἡ,΄΄ς “ 
ὅσ» ἐκ φϑξαταυῦ), 1: ; ΓΞ 

Σιπῆπερον (τά), (5). 

(ἢ) Ϊμέτρησις, ποσότης "" 
{(πράγμ.}), ἀπόστασις, (-} ἐγλα 

᾿Απέναντι, ἀντίκρυ, 5,κς 

(ἡ) Πλατεῖα --- Πε- τὸ να, 7 
δίαν (μάχης κλπ.}. οτος ξλὸ 

Προμήθεια, ἐφό- .“ “δ -ῇἷ (ἢ Πρ μήθεια, ἐῷ δ 9. κὰ 

Τροφὴ (ἡ), σ᾿ μα 



οὖ 

Ἐκύρτωσέ τι, ἔκλινέ 

τι, ἀπέκλινα. 

Ἐταλαντεύθη (ἔκου- 

γήθη). 

(ἡ) Κλίσις, ροπή, συμπάθεια. 

αἶν μτ 

ἀπ θς 

τ 

τό) Μίλλιον κν.μίλλι. ὠϊαῖν ξ ὑτὸ 

(ὁ) αθατὴρ ([ατρικὸν »1} 4} ἐμ 

ἐργαλεῖον), 
᾿" π 

(ἡ) Ταλάντευσις {κούνημα!. " ις 

Γέννησις (ἡ). (9) ὌΝ 

(ἡ) Δεξιὰ (πτέρυξ. (τ) 

Εὐλογημένος, εὐδαίΐίμων,», ..- 

βμότυχής, μακάριος. (1) δ γόσ-τῦ 
ων, 

ψεῦδος {τό}. οἱ 5νο΄. ξ ὠΐ- 

Ψαπύστης (ὁ). οἰδαυ .} κῶλα 

(ὁ) Λιμήν, ἀγκυροβό. 1.“ μ: 
λιν, οἷ» ἜΝ 

Σμάλτον (τό). 

᾿Εσήκωσε βάρος 
μετὰ δυσκολίας. 

Ἧτο ἄψητον 

(9) - ΟΣ εὖ 

('») το 
(κρέας). 

πράδονοο ΟΕ εδὗ 
(ν Απομάκρονσις -- "Αρ- , ι: 

ΔΑΝ ὡρ σἱϑ» εὖ «ἐγ : οὗ 

᾿Απαμάκρυν. ὑλὰ { «ὐἿ 

᾿'θ, 

(ἦ) ᾿Απομάκρυνσις, ἀπόστασις, οὖ 

-ἴλε.. δῶμ 

Ὁ τ 
(ὁ) Εὔπορος, εὐημερῶν {.9) σαν 

(ἡ) Εὐχέρεια --- Εὐπο- (.4} Σ 
ρία 

(ὁ) “Άριστε- “οἷς “δα 
ρά (πτέρυξ) (ν-9) σπῳ ἜΣ Σ: 
-- ᾿Αξιόχρεον (τό) 

Ἔργαλεῖον διὰ ᾿ ΄ 
στιγμάτισμα (. 5)»: τε ρ- 
ἰδέρματος) --- Εὐμορφιά, 

(ὁ) Εὔκολος, κὐνοῖκὸ 5. 

- Εὔπορος. πον (9) ΒΒ τον τς 

ὁ) Νιπτήρ, : - ἰ[, -Ἶ Τὶ 

(ν υτήρ. (9) δῈ 5.9 ἼἜΡΨΙ 

᾿Απεμάκρυνα. οὧὦὧΡ ΒΝ ̓ δἰ] εἶδον 

(ὁ) Κόπανος (διὰ ΝΣ 

στρῶσιν δρόμου) (2) ὃ ΚΡῊΣ 

'Ἔρρευστο- Ἰὃ 4“ : “π 

ποιήθη, ξι 2 τε 0’ ὦ» 
᾿ 

'Ερρευστοποίησε, μ᾿ ὡ μῖ 
κεν ἔα, . 

Ρευστότης (ἢ), ἀρ κοὐ τ 
(ἢ) ᾿Αρχή, πρώτη ἐμφάνισις ὑπο 
-- (ὁ] Στύραξ (φυτόν). Αι 

Ρευστοποίησις (ἡ). Η μ} 

Ὥρα; {προσδιω- 
ρισμένη), ὥρά: (9). » ξ ϑῳρ 

ριον, --- -Ὑπόσχεσις. 
} ἃ [ὦ 

Ἢ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας ΠΡΕΝ οὐ 

(ἢ) “Ἄμμος λεπτή. (99) σὴ 
Χρόνος ἢ τόπος νος “1π- 

ἐρσδιωρισμένος) (539) θνς “Ξ ςα, 

Βέβαιος, πεποιθώς. (. 2) ἜΡΙΝ 

Πέταυρον {πτηνοῦ ) --- να τὰ 

Σφυρὶ -- ᾿Ακάνῃη, (ὦ. ) νυν 

(τὸ) Ὑνὶ (ἐ 2) ΩΝ εἰς, 

(ἀρότρου), 



Δ᾽; 

᾿Εταλαντεύθη 
(ἐκουνήθηι. 

(6) Ἕξυπνος,͵ ἀγχίνους. (ωΣ γον 

ἰτὸ)}) ᾿Αποτέλεσμα -- Πα-, ,, -- 5. -Ξ 

ράγωγος.Γινόμανον(άρβ) {ς ) ἐν 

(6) ᾿Εξέχων, προεξέχων. { [5}}} ἐο 

(.»)0Ὁ 
(π}ε 

[.Ὁ ὁ} ὦ κ΄ «οὐ 

Πεζαγράφος (ὁ). 

᾿Επιτυχὴς (6). 

᾿Εβοήθησε -- ; .ῳ., ΤΩ, 
᾿Ελύτρωσε. (--Ξ ) ὡς ἢ Ζῶ 

(ὁ) Φρογιμίτης “1 κι: δι, 
(δόντι), [-.5} ναὶ Ὁ ἁσὺ 

ΜΝ “7 - ἢ, 
Ἡγωνίσθη (55) »0:. γὺ 
᾿Αποπερατωμένος, ἐνταῖ, , κι 
λὴς -- Παρὼῶν {0}, ( “) "" 

(ὁ) Δραστικός,͵ ἀποτελε “ 
σματικής͵ τελεσφόρος, ( ᾿ ) 

(τὸ) ᾿Α ποτέλεσμα, συ- πὰς 
γέπεια, ( ΡΞ ) »τῦ 
᾿Εμονολόψγησα, συνῶ. ὁ, “ 
μίλησεν ἐμπιστευτικά (“5 λεῖα ων 
᾿ωδόρατο, ὥὡλοφύ.- κ΄ 41καὶ | 
ρετο, ἐθρήνητσε. (ς.»; } ζ-- ξ' 

(ὁ) ᾿Απαί- ᾿ - . ᾿ 
σιος. (υ)υσ ριον 

λιθοξόο - :, ".Ψ . ὁ.  ῸὃΘ(οίδιοοι 
(ὁ) ᾿Ισχνάς͵ ἀδύνατος, ἱ ἰς ) ὧ- ̓  
(τὸ} Μέρος, Ἢ] ΝΞ 

π΄ Ὁ “ 
᾿Εκλέκτωρ (ὁ), {ὦ ) --ἴ 

(ὁ) Χοῖρος -- Ὁ. ΟΣ 
Ροχαλίζων. (5) -'' ζ υὐ 

(ὁ) Γετριμμένος ἐφθαιρ. “ .- σι 
μένος, σάπιος, Ρ .- 2 σοῦ 

Θρηνῳδὸς (ὁ). Ι ΣΝ ) οὐ 

-ὐλᾶ εἰ 

(ὁ) ᾿Α πομεμακρυσμένος͵ ἀπό- εν 
καντροῦ. Ν 

Ξῳ.ῳ.. ὦ [81] Βουλευτὴς --- . «1. 
Εἰσπανγελεὺς - (-. 3) οἱ ἢ- ει 
᾿Αντικαταστάτῃς, ἀναπλῃηρωτής, 

᾿Αντιπρόεϑρος (ὁ). ομῦ ἢ μοῦ 

Ὃ γενικός εἰσαγνε- .13 
ἀβξύς. ῥἰε {18} 

Τὰ ὑποκείμενον τῆς , ε]. 
πάαθητ. φωνῆς [γρμτ), ἀρὶ! «ἦι 

Συμφορά (ἡ) (.-- 9) ἜΡΕΙΤΕ ξ τ 
[ἡ Θυηνῳδός, ἐ - -Ρ" - 5, 
ὁλοφυρομένη, ᾿ 2 ζ.' ε Ἐν 

.Ξ 

(υ" })υυὺ 

(» γΐν 

(ἡ) ᾿Εχθρότης, μῖσος. 
(τὶ Δῶρον, προ- 
Πφοδά. 

᾿ ; ΜΞ Κσιμισμέ- ᾿ τι» . “πος νος ὁ. (05) πρθνς δ 
“Ὑψηλὰς (ὁ). (9 ) τὺ 
᾿Αντικατέστησέ 
τινα ἀνε πλήρωσα (9) ὑπ ἃ οοὐ 

τρὰν σεόχου ἡ] (5) οὐ 
Ἐλιφαντοστουνίς.9} οὐ} " εἰ οὐ 

νων, φυτράναν, ταν (φρο 
ἀλντετειν, ἀντέ- (.. ) ἁγ 

(ὁ) Πάλλων͵, σφύξων. (..6.}} οὐκ ὺ 
(6) Μεγα- κὰν νὴ κι ρπι ι ι, λοφυής. (ὦ) ὯΝ εἴ ΩΝ (ὁ) Σφενδονᾶς ἰκατα, νὴ ΠΟΙ ι σκευάξων σφενδὸν (ΧΟ) 

(ὁ) Τοξότης, σφεν- ΠΝ δογνήτης. ἐπ " ζ. “ 

Ανῶ κάτω, φύρδην ἌΗ 7 
μίγδην. αὐ 8] 



-αῦ 

'Εταλαντεύθῆ. (.»".»)} ΟΡ ὁ μὰ 

ΜῈ 

“Ανθρώποι (οἷ). (9) ων»ῦ -- υμὺ 

Ἥρμοσε, ἧτο ἀπ) , ἘΝῚ 

νάλοσνος. 

(ὁ} ᾿Ακυρῶν, καταῶ- τος ἈΝ αι 

γὼν "Αντιγραφεύς, (8.2) Ὡν 

Μόριονηρῆμαί(οδ᾽ « ὁ)... Ὁ κι ν ἢ 

μεταβάλλον τὴν Και- ζ- Σ Ἃ Γ- 

τάλῃηξιν ὀνόματος, 

(ὁ} ᾽᾿Ερημί- , οἱ τὰ “15. ἢ “-᾿ ; 

τῆς. ἄσκη: ἰ δ γϑέδις 
τής, ἀναχωρητῆς, 

(ὁ) Πνέων ἐλαφηῶς (ἀὴρ) 

--- ᾿Ετοιμοθάνατος. (,.9.) πὶ 
(ἡ) ᾿Ανδρῶπινας φύσις. «γεν 

(τὸ) υρίγγιον (παθ0Ὰ) ( »"" γωγ 

᾿Εξώρκισέ τινα--- (αϑ)αδ υὐναξι 

Εκᾶαμεν ἔκκλησιν - 

(ὁ) ἀιαὸ ϑὼν ---ο᾿ Ἐκδό- ες Δ κα γ. 

τῆς --δίδων ζωήν, (.5) ᾿ 

(ὁ) Προεξέχων--Ανυπότ γ΄ οἷν, 1’ 

τάακτος, δύστρσποςίψυνη) (55) γον 

(ὁ] Δραστήριος, ζῶπ’ ( ναὶ )3 τ 

ρός. " 

Οἱ Διάττοντες ἀστέρες, οἷ, 41. 

(ὁ) Ξηοός, σταγνύς, {.--.5) «ἀςὰϊ 

(ὁ) ᾿Ανατραφείς, μ’ ντν α κἴ’ 

γαλῶσας -- Νεανίασ. ( μϑ ) 9 

(4) Ποοκόψας, πρὸ- 
ελθῶν. 

᾿Απέδοασε 
ἐξέφυγε (.»») ὡξ δε ᾿ ον 

᾿Εχθρεύθη. (----2}) «αὐ ἐς σὺ 

ὦρ  ὼ» ἐμὴν 

(ὁ) Κουραστικός͵ κο- 
πιώδης. 

Μόριον θέτον τὸ ρῆ- οι Ὁ - 

μα εἰς ὑποτακτικὴν τς, ̓ » πα «τοῦ 

(οἷν τ πε 

(..-αἰ) οὶ 

-γ 

- Τλλ.. ἅοῦ 

[ἡ Θρηνῳϑός, μοιρο- 

λογήτρα. (--ἰλ)ρ 
(55»)55" εἰ 

(.ἡ γὴρ" 

(.") ἴσον 

(υ αὐ υρ Κ τε λυ} 

νγουχήν, (ΡΟΝ ἐγ 
(ὁ), μετανοῶν, μεῖα- ( μα γον 

μαληθείς, 

'᾿Εφώναξα, ἐκα: . ς σ}ὕ. 

χασοι Διαχ ἀλησεῖ θὰ Ὶ “: ὁ ἐς οὗ 

“ἰοῦ 

᾿Εταλαντεύθβῃ. 

Σπάνιας (ὁ,,. 

Σ πανίως. 

᾿Ανέκδο- 
τὸν (τό. 

᾿Ανοκήρυξε, ἀνηγόρῤρευσε. 

ΓΔ} “Ὅμιλος, σὼ- 

μάατεῖον, 

(ὁ) ᾿Αφιερῶνων, προ- 

σφέρων ἀνάθημα. 

οἷ μ. ζ αὐ Ρ ξ οἵ 

“ """ .« ̓  Ἢ 

(.5) οδ 
. ᾿ ᾿ “ - 

(τὸ) Πῦρ, φωτιά. (υ.}} οἷσό τα ο 

(τἀ) ᾿Ινδικὼν κάρυον -- Ὦ “1. 

Ναργιλὲς (δ) μας ἡ 

(ὁ) Μάοϑος φυτόν),  .»" “1ς 

λαβαντίς. εὖ5 Ὁ Ε 

(τόὐϊΝεράντξι (καρπός) '.: κ᾿" 

(ὁ] Μακρυνὸς -- Με: ( .9) - κα 

τανάπτης. 

᾿Εψυχορράγησε ἡ, Ὁ ρα 
(ἀσθενής . (ξ.9)) εὐ 05 ̓ ξ ὁ" 

Θὲ δον ᾿Επόϑησε, ἐλαχτάρησε. 

(ὁ) ᾿Αλλοδα- (Ἐξ) ΕΣ ἜΣ 

πός, ξένος. 

Ἡγωνι σῦς (,5) ὁ. ἐδ} 

(ὦ οι (0) ΠΕ 

(ἢ Συμφορά, (,.2} κ΄ ος Ὅο" 



ὧν κα Ὰν .. ζϑ 

, - . ε: κα ὁ τ}: ΒΡΙ | Συναβουλεύθῃ (ὦ 
μίλησε, ( δι παν ' σρὶ εἷς τὸν ἄλλον). (ς)ς- τὰ (ὁ) Λαλῶν, ὁμιλῶν --- Αὐυ" δος 15. (6) Συμβουλεύων -- 
γικός, τὰ ᾿Αννὸς --- Ράπτης, ( - 5 γ ς΄. υ 

(τὸ) Ζῷον λογικόν, .,.ἢ π΄ πΊ (δ) Βοηϑός, 
(ἄνθρωπος). τὰ “2: ἐπίκσωυρος. (“9 )υλα ονα᾽. σοὶ 

ΟἹ ὁμιλοῦντες τὴν (5. . -ι [3 ε Ι ἀραβικὴν γλῶσσαν οἱ μα] ὦμο 12} Η δΝαξαρὲτ (πόλις). : ν᾿ 11 
Κατέστησεν ἀν. “Ἔ Ε.ὐς “μ΄ Ναζωραῖος (ὁ 1. τοῦ Ὥστ οὐ χα κι μορανφος ον -- Συνεζήτησε -- Ἡμιλλήθη, ἀσάαρος͵ ἀμιγῆς, [ 
(ὁ) Βλέπων, ̓ θεατὴς-- 15 μι ε»ῦ Ἐυμῆν, ε (45). ἀπ᾿ 
Ἴρις (ὀφθαλμοῦ) --- μοίρασ 
᾿Επιστάτης͵ ἐπόπτης μαξιρηῇ -- τι ἐξ ἴσου, (-᾿ 2} -α ἀπ ἐς δ Ὶ; 
Διευθοντὴς --- γπουργός, (ὁ} “Ὑπηρέ- ιΞ 

θαλμὸ σι ῖΡι) τῆς (6). διε" . ᾿Ὀφθαλμὸς (δ). 5 , ξ Τι | (τὸ) Συρίνγιον ο ἜΨᾳᾳ0.Ν 
γον 1 {(παθολ.} ΦἘἘ52. }.}» (6) Στιχουργός, ποιητής, ( ̓᾿ ) Ὁ} καὸ) Προκό. νος χῆυ 

Νυστα- μον {τοῖ φὰ (»5). 2]: [ πὰ 
λές. 

(6) Πεταλωμένος ([ἴπ- 
πος} " Σ ἀνδαλωμένας, ( 
(6) Λεῖος͵ ἁπαλός, μα- 
λακός, τρυφερός, 

γον 

᾿Αμέριμνος (ὁ), 

(ἢ) Νορία (ἀρ- -- ΑὮὉ , 

Βευτικὴ μηχ.} (5) πὶ ἐν ευ» 
(8) ᾿Αναγγέλλων θά- . , 
νατον. ( μ᾿ )ξ 
Ὡμίλησε χαϊδευτικὰ, ΘΑ, «ἡ, 
(μήτηρ πρὸς νήπιον) (υ5) ἐδ Ὁ ἐρδῦ 

"᾿Ερωτυτράπησξ, ὁ] αἱ οὖ 

᾿“γψώθηῃ. (.9 ») ὐρ ἐν 
(ὁ) ̓ Αρνούμενος, ἀρνητι- 
κ.ν (μόριον), (3) 69} 

(ὁ) Μόσχος (ἀ- 
ρῶώμα). (πὉ) σϑ ̓» ἴα τού ̓ 
ὁ) Φουσκῶ --τ[Ὰ Κι ν ὐν τ, ρανελία., ΤΡ (ἐγ) 9} 

(ων) με νει ΔΡὴ μοῦ 
μαλλιῶν) -- Γ[ωὠνΐία “(ἡ). 

ἼἜγινε κύριος τῆς {8 1΄ ΡΝ ΝΡ 
καταστάσεως. 

ὀὐτλνδτος ἄνονος ἐς Ὁ) 
(ὁ, “ὥριμος (καρπός), ( {15 ᾿ Ὥς Γ 

κι ουσα ὄν θε {περ 
βαρὺ χρέος (ποάαινον) "2 ) .- μ 

ἐπόλαισυ (,,59)."ν Εὐοὶ 
Ὑπερημόνβη, ὑπερησππίσθῃ. (᾿β ΠΕΡῚ 

σὰ (ΚΡ) ΡΉ ε 
Ἐκουτοόλησε (εἰ) κε σις εν 
Οὐρανοξόστης εοἱρεῖῃ -- Μ 

ἀξ Ο)δι ἐκυνυμυ 



υν ΒΕ 

᾿Ελογαμάχησα, ἐφι-" κι καὶ κρὰς 

λονίκπσε (.,..) ΕΣ ε ἐὺ 

(ἡ: Λαγομαχία, ἔοις, ΝΠ ῃ.ὌΝ 
Φιλανικία --θἰξυμφορά, ( »" )δ ὦν 

ΣυνεζήτησαΕ. (..Ὺλ}4) οι ᾷ οὐοῦῦ 

(ὁ) ᾿Ελλιπής, ἀτελὴς κι Δ 4, 
-- Πλὴν (ἀριθμ,). (κα) σοὺ 
μῆμα ἑλλιπέσ, ὡς τό: ιν ατὔ 

ὧδ καὶ τὰ παρόμοια, ως πὸ 
᾿ΑΝΤΕΙ͂ πε, ν τα , τ 5. πὸ κῃ, 
ἠναντιώθη. (.» 54} ωὐδὺ- ἐ οὐαδὺ 

(τὸ) Δραστικόν, ἀπὸ - 
τελεύματικὸν [δηλητὶ). 

τε, ω ἐἰ 

(ὅ) ὦ 
᾿Αντήλλαξα λά- ΠΆΞΘΠΘΣ ΤΑ 77]. 
γον ἢ κόπελλον (.) ϑυ ᾿ μον 
(ὁ) Φορεὺς -- ̓ Αφηγη- ἐν ἃ ἢ 5}- 
τὴς --Ι ἰΜεταφραστής, (.. ) βὺ 

(ὁ) Φθονερὸς .-«--- πε Ἀ ώΣ ]: 
᾿Εκδικητής, ( ὦ ) ἦ 

- δ 1 Ν ᾿ 

᾿Αναρρωννύων (ὁ).{45} ἀἔἐρεἔοὺς ξ ὧν 

αἀμηλὸς (θῆλυς ( ιδῳ ) ι 9) . ς ἴϑὺ 

Σάλπιγξ (ἡ, (Ὁ) δὲ Κ-ς σὺ 
[ὁ) Κῶδων --Τρί- ΠΝ -|» 
γωνονίμουσ. ὅ:γ) (ισ"λυνβί . 
(6) Παραβάτης, ἀϑε. (ἢ π ( 
τῶν, ρηγνύων, 

παρ τα αν ΘΓ: οὐ 
ἀχάριστα, (ΚΑ δι 
τὴν κεφαλήν, ληυϑ Ἰΐ υδι 
τα (δ Έ:ει ΧΟ 
“Ἔδωσε, προσέφερε, (ὁ ») δ τι ὯΝ 
“Ἀπέντησε, ἐπέτυχε 1.6... 1}} ς ΝῚ 
ἰσκοποῦ), 

ἐὰν 

(δ) Διαπεραστικὸς - Δρα: 
στικάς, τελεσφόρος --- 
ἃ ἔχων ἰσχὺν (ἂν ἰσχύϊ), 

(ὁ1 "Ἔχων ἐπιρροήν, τ δὸς ας 
υναμικός, τ κι ὦ 

Δ ἐν δῦ 
᾿ἬἪμφεσβήτησε, νὰ τ. 2 τὴῆς 
διεφιλονίκησα. (ὦ ) ῥι ῤ »" 

(ὁ) Δραπετεύων (γλυτώ- αν. 
νῶν) -- Προεξέχων, (.. ) δὴ 

(ὦ }5} 

Παράθυρον (τά). 

(6} ᾿Αποστρεφόάμανος, ῃ{0{ΕΝ 
τρέφων ἀντιπάθπιαν, “- ᾿ν 

(οἴ) Οἰκεῖοι, συγγενεῖς. δ ῥ ἱ 
Ἡμιλλήθη, ἄν- ΝΞ 
τηγών!ίσθη, (...5) ωϑὸ ̓ ωοὐῦῦ 

(ὁ) Τινάσσων -- Πρσ- , , τ ἦς ἢν 
τὸς μετὰ ρίγους. ( υΝΝ ) υϑὺ 

(δὲ Φλυκταινώδης, ( ΒΡ ) ϊ 

: "᾿ 
(ὁ} ᾿ωφέλιμσος, χρής Ν᾿ ΑἹ 

σιμος, ( ζ' ) ε3 

Ὑπεκρίθη. (5) ϑ.ου ἰ οϑὸ 

»᾿ (τὸ}] ἜἜχον ζήτησιν μὰς ἂὖ 

(ἐμπόρευμα). ί δα ) ωϑ 
(τὸ Δῶώρημα, δὼ 1.1. Ὁ ΓΟ ΧᾺῈ 
ρον--λάφυρον (ι}5}.} ι΄, 

Πῖδαξ (ὁ). (υ) δὴ 
᾿Απέκρουσαᾳ, ἐν ἢ ι-- ἢ εν 

ἀπεμάκρυνα., (ὁ ) '“ᾧ 

Τοῦτο ἀντικρούδι ΕΝ 
ἐκεῖνο. ΠΤ τ - 

'Εκαυχήϑη (δι' μιν. τῇ πὶ, 
ἀρετήν, «γαθά)(“--4!}..2 Ὁ κων 

(6) Τρυπῶν, διατρυ- ( ΒΕ ὩΩ ι 

πιῶν, 

Δισφιλονίκησε, ἋΣ ἋὙ οΣ ι: τῶν 
ἤριμοα, ί ) ϑι", 

[ὁ}) Κριτικὸς {κάμνων ( ΕΡ γὰ ἰ; 

κριτικὴν) . 



υ οὐλΑ-- υν 

ᾧ) ἐΑπαγϑρεον, ἅπαν, (ς .0.} αἱ } Γινναιόδωρος ὁ... ΘΠ κἿΝ " ε; 

τὸ « Μὴ» τὸ ἀπαγόορευ- -΄,[2 Προσφορά͵, δῶρον, χά- ἦι, ἢ 
κόνις γορεῦτ Χ 4 ἈΝ ΔΝ» 1 ρις, εὐεργέτημα. δ: Ν ̓ 

᾿δεικὸν). Σοὶ ἀρκεῖ, (στ) ον “πα ἡ Ἐκοιμήθη, (5) εἰσ ετὺ 
᾿ , - ᾿Εκόπασε, κατα" ΕἾ Τῇ 
ἈΑντέοτη, ἀντέδρα (9) ἐςς ἦν πραθὔνθῃ, ε.. 2 ». εὖ 
σὲν ἠναντιώθη. 

᾿Ενήλλαξε, (...2} -Ὁ ΟῚ 

ἀν τιίμεαντν εν (ς- 9} πο εἰ 

μαχανῦ, (05) δα οὐ 

Παρέδοσει δνς. (4. ἀν εὐ Ἢ 
--- ᾿'Εκοινώγησεν {ἱπρεύς} 

᾿Αντέστη, ἀντέ- . ΠΝ 
δρασεήναντιώθη (9) δι ι ἃ 

(ἡ) Σαρκοφά:- ἜΣ .ᾳ.Ὄ.ΝῆἊ 
γοςνεκραθήκηΐυ}) οὐδ '"ξοω" "" 

Αὐλὸς ὁ). (.)} ον ε οὖ 
Ὶ 

᾿γὙψώθη. ᾿ραγι ἱ 

᾿Απεστράφῃ, ἀηδίασε, οἷ 1! 

᾿Ἐπληροφόρησε, 1... ὁτ 7 ἴστ 
ἤγνειλε, ἔγνω" τ ἐιοἱο Ἷε 
στοποίησε --- Προεφήταυσε, 

“Ἐπληροφορήθη, ἦς; “τ εἶς Χμ] 
"᾿ 

υἱ ΡΟΝ 

(ἡ) Εἴδησις, ἀγγελία, {π} . εἰ 
. ΙΝ 

Προφήτης (ὁ}. ἐς . ζ. ων 

"Ἵ δα 2. Προφητεία (ἡ). δε κ᾿ 9 δ να 
Προφητικὸς (ὁ). ἰς »ῷ 

"ξέφυγε, ἠστό- 
χησε, (:-: ) οϑ κΔν ' ω 

Ὃ ᾿Αρῤρχάγγελος 

-.-. ὦ 

᾿Ηδράνησεν (ἀγορά), ᾧ μωὶ τῇ 

(ὁ) Αὐξάνων, μεγα" - . 
λώνῶων. (ο 4) ον 
ὁ, Νόμσᾳ -- ᾿ - , 

ΣΙΝ (υ-“)ω-»"» “Ζ σοὺ 
Πανοῦργος, συκαφάντης. 

καδις, μἰδῃ 
σενῦνς Δὴμυ 

(ἡ) Κίνησις --- Ζωή. (ἐγιῖ 
ἢ) Βλαστικὴ δύνα ᾿ 
ΥΟΉΝΜΎΜΔΩΝ ΠΝ. ) ἊΝ εἰοοῦ 

Γαβριήλ. 

Κώνωμ (ὁ} 

Ὑψώθη, (9) »κ ον 
᾿Ελβηλάτησε, {--} (αἰ “" ΐ 

'Οδὸς εὐρεῖα ΟΝ 
καὶ εὐκρινής, (ξε ) ΞΡ. ελῦ 

Διεπληκτίσθη (“5 αὐτο σουνεπλάκη, 

[ὁ} ᾿Ισχυρὸς Ἐ “ΑΞ Ὁ, “λέων. φέρ αἵ 
(ἡ) Ἔχουσα ΠΟΘ απ. “7 1- 
ἀνεπτυγμέ- ΑΝ, ᾿ ς δ αὺ τος 
νοὺς μαστοὺς νεᾶνις, 

- ἘΞ .ῃᾳΨᾳ.Η 

᾿Επλησίαυσε, ("»)} »ὩρἊοὺῦ 
Κατεπολέμη-" - ᾿ ι "- } ᾿ ᾿ μ 

σε, κατεδίωξε (δ ν γωα ἐγπῦῷ : 

᾿Αφυπνιζόμενος (ὁ) ( οὔᾶγ ) ΜΝ 

(ὁ} Διψασμένο . . Δ κὰκ 
- Ποτισμένος ( ωπ}) ὌΝ ζξ. μἷ 



μυ ΣΝ ω 

Ὑψῶσε ἰφωνὴν) --- Ἐπτπό- ι 

ψισὲ (λέξιν} --ὐὰ πέπεμψε Ρ ᾿ 

'᾿Εφούσκωσα, ἐξωγκῶ- χ 

θη -- ᾿Ανέβη εἰς τὸ καὶ ᾿ ΚΛ 

βῆμα (ὁμιλητής). 
(ἡ) Τόνωσις φωνῆς), ΒΕ ς | 

ἔμφασις. - “Ὁ 
(Ο ακώρος ἰἔντο- ΠΕΡ ἱἷἵ. πὶ 

ἡ) ᾿Αποθϑήκῃη . 
Ἢ ακκόρω), οὐ πα ΓΕΙ ̓ ΓΕ] 

ΒΕ. 
(ὁ) Τόνος (γρμ'.) -- Οἴδημα -- - ὦ: 
Λακκίσκος ἐπὶ τοῦ ἄνῳ χείλους, 

(ἢ) κανδῆλα λυ- Γ ας 

Παρωνόμασε [ἔδω- Ὡς - εὐ 
σε παρατσούκλι᾽)Ἠ -ζ 5 7 τὶ δ 
(ὁ) Τίτλας, παρατασύ- τον 
κλι, "΄ὕ Ξ “Ὁ ὁν: 

᾿Ωὡμίλησα, ἐπρόφερε , 
ιλέξιν). στ Ἐ ὑυῷ 
᾿Απεκάλυμε --- ἜξΕ- ,,ι0". τ 
θαψε --- ᾿Εσκάλισε, ὐπὸ ον 

(ὁ) ᾿Αποκάλυμις --- "Εκταφή, .τ 
τυμβωρυχίος -α Σκάλισμεαι. πῃ 

. ; αἱ ὅτ 
Τυμβωρύχος (ὁ). τς 

Τυμβωρυχία (ἡ). ΡΝ 
(ὁ) ᾿Εκπεθαμμένος . δον, τ 
ἐσκαλισμένο. ὠὐὍοΣ 
Ἔσφμξε, ἔπαλε .ς ἄρον, ΤΣ 
(καρδιά). ωθτελ τς ας 

(6) Σφυγμός, κι, πρὶ δ, 
παλμός. ὩΉΜΗ ..}.--ὦ 

᾿Εσφυγμομέτρηπα. ΠΡ ΒΗ ἜΤΗ 

"Ἔπήγασε, ΡΜ ω τγ ί ΝΗ 

Ἔ ξήγαγε ᾿ “ὦ Ἷ ΓΕ “φ 
(ἔβγαλ). Ἰτλη ΒΡ ἱ 9 ὦ 

[τὸ} Βάθος, βυθὰς (δ) ε1 . Ὁ ἐς 
-- ἴὌχχλος (6), "ΟἹ εα Ὁὁ 

κατέστη ἀκατάλλῃη-" ,, 
ἀος ὁ τόπος, ΟἿΑ] ΠΕ 

Ἔκαμε κάλαμον Δ, Φ 
φυτόν). -Ἀ 3 

᾿Εφύτοωσε, ἐβλάστη: ΠΝ “ 
σα, ἐῷ ὅη. τ 

᾿Εφύτευσςε, ΕἼ πΕιοεΕ -- 
“Ἕκαμᾷ νὰ βλαστήσῃ. 
Ἔβλάστησαν (ἧ 

γῆ βοτάνην). 
᾿Εμενάλωσεν ἢ ἀνέ ὁ, τὸν “ἢ 
πτυξέ τινὰ ὁ Θεός, ὦ" «Ὁ 

Ξ.. 

ὍΚΔΙ ᾿ς Αλο τ 

. 5 .- 

Βλάστησις (ἦ}. ἘΠΕῚ 

.᾿ δ". , 

(τὸ) Φυτόν, βάτανον, -ιν φ-ὼ 

Βοτανικὴ (ἢ. ἘΡΒΕΙ ὁ: 

(ὁ) Φυτικός, βοτανικός, β0- ΙΕ ι 
τανολόγος ---ἰὥῶυτοῷ ἄγυς, 

᾿Εγαύγισε, ὁλάκτησε “ας 
ἰσκύλος), 

τὰν .- ᾶ4-- 

(τὸ) Γαύγισμα, ὁλακή. 2 γι 

(ὁ] Καραδοιός {πτηνὰἀν)} --- ι“Ὁ 

Γαυνίξζων {πολύ}, Γ΄: 

ΓΕἜρριψε --- ᾿Α πέρριψε 
--- ᾿Ἐγκατέλεμμε. πὰ ἢ 

Ἤθετησε (ὁπόσχεσιν, “,κ 9ῪΓῪῸὖὍΠι1:5 
παρέβη μ4.-τἢ κυκὸ 

. “αἴ . πὸ ω πρπ 

"Ἕκαμεν οἶνον, “ὦ ἀν πΝΝ 

"Απεμακρύνθη, ἀπε- 
μονώθη., 

(τὸ) Ρίψιμον, ἀπόρριψις. - Ἔγ 1"; 
κατάλειμις. 

Αι -ς , - “τι 

τισι. : "Ὁ 

α 

Αλικρὰ ποσότης, ἀσῆ- ΠΕ ἷ ἋΣ 

μαντος. "Ὁ 
ἐμ ας ἀ μ» 

(τὸ ἱμέρου, τμῆμα, “Α 

ἀπόσπασμα. ἌΣ, γα ὃ (..3 
Ἂς α- 

(ὁ) Οἷνος, κρασί. ΠΝ 

ὥρια 

(ὁ) "Ὄχλος, συρφετός. οὐ 50 



» Αγ. 

ι: (ἡ) Φήμη, εὔκλεια κλέος (τὸ) 

(Ὁ ᾿Αγχίνους, ἐπ ἀρ ριττι 
- [Εξοχος, 

Κατὰ σύμπτωσιν, τυχαίως. 
"- -- αἱ 
| ὰ 

- 

(ἡ) Προσοχὴ --- -Ἐπαγρύ- ΜΈΝ 

πνησις. μ 

(ἡ) ᾿Αφύπνισις -- Εἰδοποίησις, ἀκλὼ 

᾿"Ἀπεσόβησε, “ὗς σδῇ 

ἡμπόδισε, ὁ “(91 κυ 
"᾿ .» 

(ἡ) ᾿Αστοχία --- ὕψος (τό), “-Ὁ 

(τὸ) Ὕψωμα, γήλοφος (ὃ, 5. Ὁ 
ἷ; -ὀὀἨ:Ξλ 

Προφητεία (ἦ). ( ̓ )ῦ --- 

 Ν 

(ὁ) ἵμευδ σπροφήτης͵ μάντις, Ἐξ ρττ 

᾿Ἐξεῖχα, προκξεῖχα, 

Γήλοφος (6), 

(ἡ) ᾿"Εξοχή, προεξοχὴ -- «.«͵»} 

᾿Απόφυσις. »}πῚ 

Προέκοψε, προῆλθε. (ιὉβ 5: ξ-2 

ἽἜτακαε {ζῷον}, 

Παρήγαγε, ἀπέφερξ, ."} ἊΝ 
ἐπροξένησε, π:- Φ" Ἷ 

Συνεπέρανε, πᾳ ον, 
συνήγαγε, γ΄ το μσοΝ Ι 

(ὁ} Τοκατός {γέννα ἐπὶ ζώου), “ἢ ω 
προϊόν͵ ἐσοδεία. -- 

(τὸ} ᾿Αποτέλεσμα, πό- Κ,.. πον 
ρισμα, συνεπεία. ἐθ τα δύω 

ΔΨ 5 

Παραγωγὴ (ἢ). τ} 
»᾿ .,, 5 

Συμπέρασμα (τό). εἰ-- 1} 

᾿Αφήρπασε ἀνήρπασαλ ἐδ νι, τα 
ἀνέσπασε, τσ Ὁ 

υδϑ 

ἰδ)δΔημώδης, λα- ςΞΚβκΚκΩᾳ8ὺᾺΟϑ ἦγ 1 1 ὃν 
ἱκός, πληβίσς, »"υἱειδὺ “5.9: Ὁ 

(ἡ) ᾿Ανακάλυψις, ἐφδύρεσις 3 

ἐπινόησις. ῥὶς 1ω] 
»“οιοέὃοΠέᾷ.ἋΑ ρ 

᾿Επήγασε, ἀνέβλυσεα. διατὶ ὁ ζπ Ὁ 

Ὁ Ωῳ. 

ἡ) ᾿Ανάβλυσις, ἐκπήγασις, δ: 

Δένδρον ἐξ οὗ κατα. 5. “πν 
σκευμάξονται τὰ βέλη. :Ξ-: ξ τας 

᾿Ἔφάνη, ἀνεφάνη --τ ὀ . 

Διεκρίθη, διέπρεψε, ἐξεῖτγι ἐξ 

(ἡ) Ὑπεροχή, ὑπερτέρησις,Ὠ “Ὁ ὁ 
μδυχλοφυΐα, τάλαντον. ζ 

᾿Ανεφάνη, ἐφάνη -- ΝΞ ΞΖ 
“πὸ - Ἔγραψε. 

(ὁ) Καρπὸς τοῦ λωτοῦ . ΤΊ Δ ϑὶ 
ι5 5: 2 (5. -- Θάμνος (φυτόν). 

(ὁ) Γήλοφος, λοφίσκος ἐἱ πος, 1 1 

ΠΡ’ 
γὼ 

μου ἷ; οἱ, ε ὑν 

Εὐγένεια (ἡ). Δ)1. Ὁ Ἴ 

Εὐγονὴς ον ἑλοῦ νι ΟἿΣ 

Ἢκόντισε, ἐτόξρμῳυσε͵, 

Κατέστῃ εὐγενής, γὲν- 

ναιόφρων, 

Βέλος (τά). 

᾿Εφημίσθη -- Κατέστη “7 5. “25 
ἔξυπνος, ἃς ε ὁ... 

"“Ἐπρόσεξε, -ἰ μὰν ὙΡΌΣΕῚ “Ξ ἀξ γὼ “αἱ 

᾿Αφυπνί- τ ππρᾶρο πατρὶ σ 

σθη. ἀπ}, ἐπ} '“᾿ 
᾿Αφύπνισε, τ,͵. ἢ ΡΨ». 

ἐξύπνησε. ρ»" ι»", Ανυ " ἡ 

'ἘΕπέστησε προσοχήν τινοῦ, 
ἄνέμνησε, 

᾿Αφύπνισε, ἐ- “οἹ 
ξόπνησέ τινα, “οὶ " ἜΝ ; 

[ἡ) ᾿Αγχίνοια, ἐξ". 5 τ ΜῈ δ} 

πνάδα, 3 ἐς. 

ὦ} ἋΣ 



οἱ 

Ἕι»., ν ΜΝ 
(ὁ) Εὐγαν ἧς δ Ε Δ" 

[τὴν κατα- 
γονήν), γανναιόδωρος,Ο, 

(ἡ) Εὐγένεια, γενναιοδωρία 5 

(ὁ) Εὐγενής, ἔξοχος 1 “ὁ ᾿ι 

γνεγναιόδωρος, πε ΝΣ τ 

(ὁ) Εὐγεανοῦς 
ΝΞ Ἀ. 

καταγωγῆς. --Ξ λε, ,« -Ξ 

᾿'Επέτυχε, η“δοκίμησε, τ ί -Ξ 

"ἜἘκαμέ τινὰ νὰ ἐπι' - "ἶ ῬΩ 

τύχῃ. ς΄ 5 ξξ 

(ἡ) ᾿Επιτυχία --ΟΕΑΕὀὐπρα πὰ « , 

γία, πὐδοκίμησις. εἰ 2 σ-Ξ 

᾽γπομονή, μακροθυμία. ᾧ»- 

ν ῇ - -" αἾ » κα - απ 

Εὐρήθησε, συ χα ᾿ αὐκὸ (ΑΚ 
πᾶμε, 

“Ἵδρωσε, πὰ 5 

Διεσαφηνίσθη (ὁπό: "πα ,.ὁ ἐν 
᾿θεσις!, ἐφάνη. ω᾽ τος 

ἜἝξανε (ὁ ξάντης, ΞΘ. «ΑΞ 

στρωματᾶς), “ἘΞ “ 

᾿Επεκαλέσθη ἮΝ "ἡ ες - δ’Ὲ Ἵ 

βαήθειαν. " ᾿πνθσονα 

(τὸ) ᾽Ορο- ΝΟ “κἶν, σρκα ουδὲ, 
πέδιον - τ 25.59.25 ξ 5 

᾿Οδὸς (ἀνηφορική). 

(τὰ) "Ἔπιπλα ἰοἰκί- ΑἿ 

α) - ἱδρώς, οἱ )υ»ξ. ξ 

(ὁ) Γενναῖος, ἀνδϑρεῖ- 
ὃς, γενναιόψυχος, 

(ἡ) ᾿Επικουρία, συνδρομὴ --- 

᾿Ισχύς, γενναιότης. 

(ὁ) Ζωστὴρ (ξίφους). 

Ὑψηλόσωμος (ὁ). 

“τ 

»᾿ ἶ “ξ ἫΘ' 

Ἤν 

οκὲ 

δέον ν᾿ ἐν 
ἜΡΙ 

ΓΞ: -" 

Ασα, οἱ 

(ἡ) ᾿Εργασία στρωματᾶ. 
(ὁ) ΞΞάντης, στρῶμα- 
τᾶς. 

ΝΌΟΝ οἷὴ 

τ] 
Εσταῖο, ἐστάλαξει, κξὰνε κϑ 
πα ααρς, καρ ες 

; ᾿ “ΟΡ “ας ἃ 

κα καπθλθγημα, -" εἴν 

δρονϑεσασεςδάν φλλρι 53: 
(τὸ) ᾿"Ω)Ἰὸν στρουθοκαμήλου. ΜΕ 

(ἡ) Στενὴ συγγένεια, ο 

᾿Εβρώμησε, ΟΑΣ ἵν ὑμὸ ὑμλ μὰ “ 

(ἡ Δυσωδία, βρῶμα. ΩΝ ΠΥ 

(Ὁ) Δυσώδης, βρῶμεν ον δ, τ Γ 
Διέδωσε, δι ἜΘΗ 

ν Ὦ .: 

δὰ ει δὰ 

πὐγς 

Καὶ 

Διΐδρωσεα ἱἀσκός), 

᾿Εσκόρπισξ, διέσπειρε --- 
"Ἔγραψε πεξζογραφίαν. 

᾿Εὐκορπίσθη, διεσπά" Ξ; 
βρη, ἐτινάχθη. 

Διασπορά, διασκόρπισις -- 
Πεζός λόγος, 

(τὰ) ἱικροέξοδα, διάφορα οὐϑ " 
(ἔξοδα), 

Βλέμμα ἄπληστον 

Δι α.- οἴ κς 

παὺν ἿΖ 
ἐπαίτοι,. 

᾿Εσώθῃ, ἐγλύ- Ν ον Ἶ 

τῶωσξ. ί» ) πο εἰς 

Κατέστη εὖγε: τὐἿ Ἄν: 

γής, ἔξοχος. .--Ξ σαν ἐς κα 

"»" ν᾿ ἃ 

"Εγέννησε. ὡρυν στο ἐς ως ᾿ 

᾿Εξέλεξε, -σωζλίες.» Ὁ} 



ιὸ οὐαν.-- ἀμ 

Πολυέλαιος (Ὁ), 4 “΄. ΖΞ. 

(τὸ) Τέκνον, ἀπόγο- πο. ζ “μα 

νῶς, 
(τὸ} “Ανοιγμα ἢ εὐρύτης 5 

ὀφθαλμοῦ. μΞ 

[δὺ) "Ἔχων "Δ "Ἶ 

μεγάλον μέν ξ ΔΖ. νβ μπ 

καὶ ὡρίαϊον ρδολμόν, 

(ἡ) Χλόη, πρασινάϑα, ἀὐξ. “Ξ μκ 

Ἐφάνη, ἀνεφάνη “π 

--- ᾿εβλάστησε, -Ξ τι τ 

Προέκυμψε, προῆλθε, ὧν -Ξ 

"Ἔπλήρωσῃε διὰ “ -“ὦ “1 

δόσεων, δι ρ- . β-Ξ 

ἜἘμάντρυσε (διὰ τῶν Πα τ 

ἀστέρων} πα τρ-Ξ 

᾿ Πέέᾳι σα 
(ὁ} ᾿Αστὴρ - (ἢ) Πλειὰς τὰ ! ς τ 

Δόσις (χρημ.)-- Θάμνος, 

᾿Αὐτὴρ (ὁ). »- 3 ἀ-αρ δὲ 

(ὁ) ᾿Αστρολόγος͵ μάν. ἢ πὸ τ 

τις, 
-“-- Α ῥ 

(ἢ) ᾿Αστρολογία, μαντεία, πο 

(τἀ Περίττωμα - Μυ" : »α Τ Ζ 

στικόν, ἀπέῤρητον, γα »Ξ 

Ὕψωμα [τά]. 5 

(ἡ) Σωτηρία, ἀπολὺ- πιὸ ν᾽ σα’ 

τρῶσις, 
διτ» ΜΞ 

{τὰ} ᾿Απόρρητον -- 
: 5 -: 

λοανόλογος (δ), ον ᾿ ξιϑ 

(ἡ) Σωτηρία --- Δραπέτευσις, ἰμω: 

φυγή, Ἂς 
"Ἔσωσε ἡ ἀπε- ν Ξ “ ΕΙ - τὰ 

λύτρα. .«--Ξ ̓  - πο ξ 

(ὁ) Εμπιστος φίλος -“ κα ΝΥΝ 

--- Μυστικόν, «-.-Ἱ Ε μ-Ξ 

Διηυθύάνθη 

πρός, σφ »αἴ 

᾿Εδάγκωσε δυνατὰ) τ, Ὡριο ὰ Ὡ 

-- ᾿Επέμεινε. μ 

"Ερρυκἀνισε,ἐξυλούρἩ ἡ, ΤΩ͂ 

γησα. » τ» 

(ἡ) Καταγωγὴ---Απο- ἐς ἦν 

χρώσις, χρῶμα, “ΠΝ 

Ξυλουργὸς (ἢ). Ἀν 

Ξυλουργικὴ (ἡ. ἜΝ: 

Ρουκανίδια (τά}. Σ 

᾿Επερατώθη, σωνεπλὴ 

ρώθη --- ̓εξηλείφθη, Ἐ5 "αἴ πε 

Ἔπεράτωσε ἐξετιῳ 

σα ἐξεπλήρωσε, “Ὁ ΠΕ ΓΕΡΊ 
Απετελείωσε {π

λη- , ." Ὁ 

γωμένον), ἂρ - " μκὶ 

(ἡ) Παράτωσις, ἔκ’ ἸἼς, ἰὴ, ἮΖ 

τ παρα ἐκτέλεσις ἢ : ΕΝ ὑξ 
πεν τι, ἘΠῚ 

(ὁ) ᾿Αγῶν, πάλη. δὴ 5. κα 

᾿ ; α ᾿».- 
"Εμιάνθῃ, ἐβεβηλώθη. ω- 5" ξ 

"τὴ δ 
ΠῚ Μ᾿ 

᾿Εμίανε, ἐβεβήλωσα
. ΠΡῸΣ ω-Ξ 

(ὁ) ἱπμιαρός, βέβηλος. οἷς υεἷ τους 

(τὸ) Λίασμα, μιαρότῃης, ας 

σπίλος, 

"κατάφερέ τινα ὼς ἀὐ τον, αἴ 

ν᾽ ἀγοράσῃ τι (διὰ 5 

δολοπλοκίςο),, 

[ὁ] Νεγκοὺς {τίτλος βασιλέ- «1,2 

ὡς Αἰθιοπίασ,, ωὐνὲ 

᾿Επηρέασε, ἐπέ- 
δρᾶσ, ὠφέλησα. ε ὑπ δ 

Προσέφεωνπ, ἐπεκᾶ: 
λέσθη χάριν. ἰσνο 2 δΞ Ἵ 

(τὸ) Χωρίον, κώμη (ἡ}. ξ»ἢ χα δ 

»- 

(ὁ) Δραστικός, ἀποτελεσμα- Ὄ 

τικὸς -- Αἷμα (μαῦρον). δ 
(ὁ) Λύόφος, ΠΡΙΡῚ Φος π πὲ 
ὕψωμα, ὐϊς. Ξ ἡ. πὶ .--.-.. 



ὠξ - ψὰς. ᾿ 

(ἡ } κακοτυχία ἰγρουσουξζιὰ) “Ὁ ὃ .« 
- ᾿Απαίσιος (γρουσούξζηςσ) 

(ὁ) Κακότυχος, ἀπαί- ", Π - 
σιος (γρουσούξηῳ. ΟΣ »-Ξ 

[ὁ) ᾿Ουείχαλκος πα τα 
ἰμπροαῦντξοσ., σεν ἘΡῚ 

- Ω ΓΙ 

(ὁ) Χαλκὸς (μπακίρ), καὶ ἷ »ἱσ 

Χαλκεὺς (ὁ}. ον δ᾽ 

ῥω- ἢ 

(οἱ) Πρόποδες (ὄρους). ἘΡΊΡΝ 

Κατέστη ἰσχνός, ., δι . ἡ 
ἴσχνανε. πώ νον ἢ 

κατέστησε ἰσχνόν. μΆρς ἔν ἶ 

(ἡ) Ἰσχνότης, λιγνότης, 

[(ὁ} Ἰσχνός, Αι- 

γνῶς, 

ἴσχνανα, τὴν μεν μα 

Ἐπροίασε δ στ μὰ ε 113 
ΠΝ τ αν “1 

ὥόγμα, τ Αλνρδιῦξ, πὴ 
καρ τ ἐανόν, μήθ, 

“ΒΑ ἣν μα (τὸ) Δῶρον, δώρημα, 

ἰτόϊ Δῶρον (γαμήλιον) 4Ξ ξ -π} 5 

-- Αἵρεοις (θρησκι}. 

Μέλισσα (ἡ). 

᾿ 

(ἡ) Ἰσχνότης, λιγνότης. ἐμ 

“ἴ δ“ .Ψ μ 

(ὁ) ᾿Ισχνός, λιγνός, μεν" πα ἐμ 

πε 
Ἥμετς, 

. ᾿ . - νὰ - 

Ἔστρειμα τό βλέμμα ι} οἽ,.ὦ: πρόσ, 

᾿'ῷλόλυξε, - 
ἀνεκραύ.- ---»-ὦ ἢ" ϑααν, ἀ ἸΒΕΡῪ 

γασε (κλαίων), 

[ἡ} Πεοίοδ »)ς (χράνου) ὩΣ 
-- Θάνατος, Ξϑ 

Ἀ “π΄ π΄ -- 
᾿Α πέθανε, ις-5-3 

(ἡ) Οἰμωγὴ. ΠΣ ΞΕ 

ὀλολυγμὸς φθς Σ :" το. 
λυγμός, βογγητόν, 

ἘΝΕΣ ως 

- ἘΠ " “«- 

᾿Επελέκησε, ἔγλυιμε. 

᾿Εσχημάτισεν ἢ διε- 
μόρφωσᾳ λέξιν, 

χάας, δῆριοε,ανστ ριον τ 
(τὸ) Πελέκημα, γλυπτική, Φνϑ 

(ὁ) Γλύπτης -- Λιθοξόσο, ως 

(ταὶ ἐμανύδια, ρυνίσμα ΠΕΡῚ 

(2 εελέκητός, ψλὺ- ἘΠ ΜΡῚ 

“Ἔσφαξεα, σ-ι 

ΕΠ ὑτοκτόνησα, »Ξ)} ἜΨΗ .Ξ 

Σφαγὴ (ἦν. Με: 

Ἢ ἡμέρα τῶν θυσιῶν, “πὰ ΓΣ 

Τὸ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ ἙΝ 
5 ν΄. 'ξ σῇ λαιμοῦ καὶ κορυφῆς 

στέρνου σημεῖον, 

Πολυϊστώρ, ἐντρι- ῬῚ 

βής, ἔμπειρος. .". "ξ. .". -Ξ. 

(ὁ) ᾿Εσφαγμέ- 
νος σφακτός, ἔτ ὦ σελ 

Αὐτοκτονία (ἡ). »"«-2] 
᾿"Εκακοτύχησε, ἐδυσ- οι 1 κ 

οι -Ξ τὐχηήσε, 



τ ᾿Εκέντησε, ἀγκύλωσε 

ἐμ. Β., κ᾿ τ᾿ 

᾿Εκέντησε, ἀγκύλωσει μα με 

(τὸ} Κέντημα ἰτσίμπημαὴ, ἜΝ Ξ 

ἀγκύλωμᾷ, 

(ὁ) Σωματέμπορυς͵ ζωέμ’ 
πᾶρος, 

(ἡ) Σωματεμπορία, ζωεμ- τοῖς 

πορία. 
3 

᾿Ὡμολόγησε Ν ΠΑ πὰ 

ἀνεγνώριπε. “ἘὟ Ξ 

ΕΣ Χ.0Ξ - εςἴ 

“ΑἈπεχρέμφΞη. ξ-" Ἵ δ᾽," 

κὐ 1... 
(ὁ) Νωτιατος μυελός, ΔΩ 

- πὰς ΄ 

Φλέγνμα (τό). ΜΡ 

ἃ. 5» “π “Ἐκοσκίνισε, ΡΝ ζ ΜΞ 

ἕο σκίνισμα {τό], ΠῚ 

ὁ) Φοῖνιξ (κουρ. ... 1 «55 

μαδιά). μΞ. ξ ἩΒΕῚ 

χ} Πέτυρον (τό), 

ἀπεφλαγμάτισε [- ὁ 9 ΟΣ Ἡπ κα 
Φλενμα ἰτό}. ἘΡῚ 

ταρῆσα με ὅν κα 
᾿ :  Ὸ παλορ στον, Ὧν 
Σονεκρντρώθῃη 
(εἰς ὄμιλον} ( λᾺ ) }- ἂς 
- Κατέστη γενναιόδωρος, 

ἰὴ) Κλῆσις, κλητικὴ - τὰ ΔΈ 7, 
Φωνή, "Ἔκκλησις --- (. ) ἐνμο 
᾿Εθρήνησε (νεκρόν), ᾽ν “ν 
ἐμοιρολόγησα. μας ἕω αι 

Ἔνδτείλατο, 

--ιζ[Ἀ4..-. μὲ 

Σκοπός, ποόθεσις --Ὁ Ἐο- 

Σημεῖον, τόπος -- ἰξὶ. ξ “- 

βαέθαδος, τρόπος. 

(ἡ) Γραμματικὴ (συν: ἌΡ 

τακτικόν). 
“Ζ μ᾿} 

(ὁ) Γραμματικός (ἀσχολούμει. Ὁ σὰ 

νος μὲ τὴν γόμ. ἢ σὺν τ
ακιικόν) μ- 

Πρός, εἰς -- Περσίπου, σχεδὴν -- , δ. 

“Ὅπως, πὶ χ, »-ὶ 

ΠΥ ΟΣ ΡΝ 
ἔβαλα ἐπεύεδη, δ σϑτδ' σαι 

μάφονοι ας στ σσϑι 
ΠΩ ὩΣ τ 5 
λακινθο, (λυ λυ 
Ἐρέδεσαι, «τῆς Σῖβ νοοῦν ος τ 

Ὁ (ἡ) Πρόποσις --- Δειλὸς (6), 

Γροέπιε ὑπέρ "π- 
τινος. ὧδϑ ὩΣ ΒΡ 

[6) ᾿Εκλεκτός - “Ανθὸς -“ ὦ 

ἀπαύγασμα, ἐπιτομή, ΡΝ [4 .---.- 

ἩΒΈΕῚ [ἢ} ᾿Εκλογή, ψήφισις, 

ἀὁ κ ῷ «- 

᾿Εγονάτισε (κάμηλον) πε ᾿ ξ 

Ἔρρεαγξε, ἐρροχάλισε, Δ. ὁ “5 
ἐγρόλλισε, σπατον» 
᾿Εχάλασε, ἐτρίβη, ἐ: -- ἂν» .3 
φθάρη, ἐσάπησα. δον α 

Χαλασμένος, ἐφθαρ “᾿ Ὁ 
μένος, τετριμμένος. »π;ξ 
(ἡ) Θόελλα, καταιγίς, -.Δ 
λαῖλαψ, 

Ν π  Ψ, 
Ρόγχος (τό, »,“'.-ς5 Ξ 

(ὁ) Ρόγχος, ροχαλητόν, εξ χος, ροχάλη ὦ 
νρύλλισμα, 



μι; 

“.«ὩΦΑ (ἡ) Λεταμέλεια, μα ρα ΜΝ "τὰ 

μϑετάνοια͵ 

“ ΣῊ 

Μετανοῶν ὁ. οϑὺ) φῤ:--} ΜΕΥ 

[ὁ), Συμπότης, σώντρο: ω 3 ΚΝ" 
εἰ, φος. ας 

᾿Απέπεμψε ἐξα πέστε: Γ“.5. σ“- 

λα --- Ἀ ἘφΦώναξα. δι... (ὁ. 

Γενναιοδωρία (ἡ). 55 εν} 
“πὰ .  .“- 

Ὅμιλος (ὁ. ὦ 9 οἴ δα 

Ἰ ᾽Υγρασία, μού- ΒΝ 
ἀκα ῖς ὺ ἜΠΈΧΕΤΙ 

ι 

'γγράνβη, ἐμουσκείθη εσ μ ο ΠΕΡῚ 

ὕγροινε, ἐδρόσι:- -΄ ᾿ Ξ “2 Π.: 

σα, ἐμούσκεψε, “αὖ (5 πὶ ἐσ ὦ 

Κατέστη γεν. 5. “ὦ .». “-α 

ναιόδωρας, 5 ὦ Δ ισκ τς ἵν 

Συνπκεντρώθησαν “4 τ τ» 

εἰς ὅμιλον. ΤΕ ον} 

(ὁ) Γανναιόδωρος, ἐλευ» ς δ α 
θϑέριος --- Δροσαράς, 

[ἡ] Γενναιοδωρία --- Δρό- Ξ κι 

σος, ὃρουϊνά., 

᾿Αφιέρωσε, προσέφε- δι Νει πὰπ 
μεν ἀνάθημα, 

Προειδοποιήθη. 

ὸ "Δ ἀθ (ἄ ἔν . ἢ 
(τ αι ἡμᾶ, ἀΦιὲ καλοῦν ξ δεῖ 

(τὸ) Προμήνυμα -- -οο- κα 

Πρσμηνύων (ὁ), Ὁ 05 

(ἡ) Προριδοποίησις, 
προμήνυμα, 

Κατέστη εὐτελής, πο’ 
ταπός, χαμερπής, 

δλδις οἱ} 

ἐἀα εὐ 

(δ) Εὐτε ̓ Γς τὰν ἀκ’ (Χ,  γ δ 
ταπός, χαμερπῆς, 

(ἡ) Εὐτέλεια, ποτα- - .ἢ αρλη} «τὰ 

πότης, χαμέρπεια, 4 2 Δ 

--ὐαὶ-. .-...} 

᾿Επουλῶθη ., “τ. σ΄ ὅν “ 
πληγὴ ζυ τν λυ Σὰ 

δ» 

Θρῆνος (ὁ). μὰ 

Οὐλὴ (ἢ). ες 
. - 

᾿Ελεγεία (ἡ), Δ ΑΖ 

- ἃ "πὴ με 

᾿Επεξέτεινε, ηὔρυνε. κλπ ἐσὺ 

Περιεπλανήθη. ΔοοΠ[ ιν ἃ 
᾿Εφήμισε, κατέστησε ὩὉΨὌ{(Κ,. 

περίφημον, μα 
᾿Ἐδυσφήμισε, ἐπέκρινε, ἐξέ- τ 
θασέ τινα. -: 5.3 
Αντί» .ἢᾺ - “" φ. σιο. {» Φ})»" “(οιυν ᾿ε} 
χος, ὅμοιος ἀπαράλλακτος, 

.} Ν, .-" 

ΒΥ ΒκεῚ "Επίκρισις (ἦν). 

Εσπάνισεα. 

Κατέστη παράξενος͵ λυ 

ἀσυνήθης, ἀνῶ μαλος.. ΒΝ
 

[ὁ Σ πάνιῦς, ἀσυνήθης . δες" 

ἀνώμαλος. 202). 
»- ΒΒ Ἀπ 

(ἡ) Σπάνις, σπανιότης, ΠΕ 

Ἔξανε (βάμβακα), «τονε 
Ἔρριψε χάλα 

» ὥ {ΠῚ} ᾿ “τ π᾿ 

ξαν (οὐραν ὁ), τὰ ὁ Ὡταϑὰ 

(ὁ) Ξάντης {(στρωματᾶς), οὐἰἶκ, 

(ἃ) Ξδτιναγμένος ΠΝ ΜΗ - 

(βάμβαξ). «ὩΡ, καὰ 
Ἥρπασᾳ, ἀνήρπασε λ... μ’- 

--Ανεσήκωσε (κάδον) ΘΝ μὰ 

"Εσπογνίσθῃ διὰ μαᾶαν- γΡ, π΄“: Φ π τ 

δυλίσῳ - Ἐμανδυλώθη," Δ ὁ ω «ον 

σι. Ὺ 
(οἱ) "γὙπηρέται [γκαρσόνια). θὰ 

λετεμελήθη, με “.,“ΞΦ 

τεανόησε. τ ρᾺ 



“; -ὐὰνγ. ιν 

τὴ) ᾿Εκοίζωσις --- ᾿Απόλυσις-- “κλπ 1 κ ἄνθοο.. ως 

᾿Αφηυπλισμό - Ξεφλούδισμα. Ὑ 1 (6) Νάρκισος (ἄνθος! μ “ἢ 
ιἢ. Ὁ ΝΟ Ψ : 

᾿Απαλλοτρίωσις [ἡ] πὴ ἐς (τὸ) ἤδη Τάβλι, το 

Ἐπὴή 538, .᾿ . τ - “ 

(ἢ) ᾿Αγωνία (θανά- ΕΣ Ὁ ἐχοροπήδησε. (5.}) εν 
τοῦ) ψυχσορράγημα, " ᾿Απεμακρύνθη --᾿Απε: κδν 

(ἡ) Ἔρις, φιλονικία - 1 κι, ,} Εἰ ξῃράνθη φρέαρ). ζ7.: τ᾿ 
Ὀιχόνοια, διαφορά, Μετηνά- -ν ᾿ 

. “γι τ) ΄ ᾿Αδιαφιλονικήτως. ΕΣ} "4 ἊἪ ἀπαδής πε: " ζ ῳ ε 

ΠΕ σε, 
(δ) Ξένος -- Μακρυνὸς 15.. Ὁ π αὶ κ᾽ Ἀ 
- ὦ) Νοσταλγῶν, ἔ.7 “Σ -: | (ᾧδ Μετανάστευσις, ἀποδημία. Ό" 

Με ς ᾿ 

. ΡΙᾺ1) } (δὲ Μεμακρυσμένος, . Δ (ἡ 1] ̓ "Εκρίζωσις, ἀπόσπασις 5: ) ἀπόκεντρος. εἴ 4 Ἔ 

᾿Εδελέασε (σατανᾷς), 
παρέσυρε, παρεκίνησε 

διέβαλε, ἐνέσπειρε οσ,,.σ.5 

διχόνοισιν, ζιζάνια, γπ ζ 

᾿Απεξήσανε (φπἷΐξαρ) 
ἅἄπεστρ ἀγγισε ΑΔ. ἊΣ [ες ὃ. Ε 

ΓἜρῤρευσαν (αἷμα), αἷ- - ἃ 
μορρόηῃσε. 

ΕΤΟΥΣ 

“Ἀπεστράγ' 

[ἡ] Αἰμορραγία-- Ροὴ “ “ 
αἵματος. ἘΡΕ Οὐ 

(ἀν ᾿ΕΕαντληθείς ξ΄ . ς΄. 5 

αἰμορρανγίας, . ὀνκασι «Ὁ 

Κατέστη ἐπιπόλαιας, 
ἀπερίσκεπτος, ἐλαφρός, τ ΡῈ Σ ̓ 

[ςἡ)] ᾿Επιπολαιότης, ἐλαφρότης͵ 

(ὁ) ᾿Ἐπιπόλαιος, ἐλα- ἢν 

φρόμυαλος, ἐλαφρός, φ; 

ΤᾺ ΕΚ ᾿Ἐλόγχευσε, 

(ἡ) Λόγχη -- ΔἈδβ-Ἤὀ 4.1“ “5 
ρόλιθος. ἐς “ 3 .“Ὁ 

Κατῆλθε, κατέβη. φυὖν 
"»" 

Προσεβλήθη {παθολ.}. ΑΦ εἰν 

᾿Εφιλοξενήθη, ἐξενίσθη. ὡρ2 - ὧν 

(ὁ) ᾿Ολίγος, ὀλιγά- ΒᾺ δα δος 

ριθμος, γλίσχρος. ιὦ[ὃ,βῆιξ ἡ 

'Εξέρρευσεν Ιὅδωρ ἐκ 5.“ 
πορώδους γῆς)» ὙἹ». ὑεῖ ᾿ Ὕ 
διϊδρῶ .Ε, 

(τὸν “ὝὙδωρ ἐκρέον ἐπὶ ᾿ς ἘΠ 
τῆς ἐπιφανείας διὰ 2: ἴα 7, 
πορώδους γῆς 

(ὁ) Εὐκίνητος--- Φιλήδονος, 

ἡδυπαθῆς, 

᾿Εξαρριζξῶσᾳ --- ᾿Απέ- 
βαλε, ἀφήρεσᾳ. 

"Εξαρρίξώσε, ἃ πέ: 
σπασε, 

᾿ὡμοίασε {τέκνον) 
πρὸς πατέρα. 

Ὡ “ 

ΕΝ" 

ΤΕΥ 

ἜΣΙΣ 83 

ἬΕΙ 2 
"ἀπέσχε, ἔπαυσε ἀπὸ ΠῚ. 
τηῦ νά... τα ξ- 

᾿Απέβαλε (ἐνδύματα), ΠΊΊΜ|.Π 

ἐξεδύβη. Ὁ 5 

᾿Αφώπαλισα. τ. ξ᾽ 

᾿Εψυχορράγησξ παι, .5 
(ἀσθενής). οὐαὶ! ζ5 

“τὶ " “τὶἢ 

᾿Απηλλοτρίωσε, ἀκ} ξ3 

Ἑνοστάλγησε, μ! ζ μι ξ5 

Διεφιλονίκησε, ἐδι- ΑἸ. Ττν κα Φ 
χονόησε, 9: ᾿ 5 



ΝΣ -ϑᾶλ.. ὠ» 

κ᾿ " ν τι ἂν ᾿ -" -} ᾿ πὰ 

Ἀπεμάακρθνεν ἢ ΟἸῈῈῚ ϑρ οι ΕΝ κατέλυσεν εἰς τόπον. ιΞ ἘΠ 
τρεψα κακοῦ ἢαϊσχροῦ 

᾿Απέσχε ἢ ἀπδμα 
κρύϊιθη κακοῦ. 

τα ὮὯ ... 

(ὁ) ̓ Αγνός ἐγκρα “ως συ α 

τῆς, τίμιος, μα . ξ)32 50 

ἀκέραιος. 

(ὁ} Τόπος ἐξοχ- “Ὁ κα αὶ . 
κός, ὑπαίθριος ΠΕ ν Ψ ΕΣ 

ὁγιεινός, τερπνός, εὐχάριστος, 
-Ρ . κα... 3). ὡπ- 

χὴν πέρψιτο ΣΕΥ 
» - αὖον. 

ὦ ΤΑΣ ἀράν, ο 79 ( 
αν το λήπίος ρον » "ἢ ἊΣ 

Ὕ ἦ- ψ ΜΒ ας: 

μα ἰχαρᾶςη τος 5203 20 

᾿Οξύτης, τ φοδρότης, βίο ΠΕ 

᾿Ανέβαλεν ἢ πα' "Ἶ πε κι ἵ “ 
ρέταινΕ ἰκατα- 

βολὴν χλέους) 
(ἡ) ᾿Αναβολὴ ἢ “᾿ 
παράτασις καὶ ὝΙΡΟΥΣ ἜΕΤΣ. μϑ 

ταβολῆς χρέαυς). 

Ιλακροβιότης (ἦ}, ἐμ} 

Γυναῖκες (αἷ). ( 9 ) μ᾿ 

ἜΝνενεαλό- “ 
ψΏσπΕ 

Προσῆψε, ἀπέδωσε, “οι 

κατελόγισε ὠὦὶ ---. 

᾿Ανῆκεν ἢἀνεφέρθη [γενε 

αλογικῷς)εγενεαλογήθη 

Συνεβάδισε, προ 
σηρμόσ θη 

-- ᾿Εσυγγένευσε. 

[ἡ} Συγγένεια, κατα- ." Δ νος 

γωγή, γενεσλογνία. ἰδ ".- Ὁ 

Γανεαλονία (ἡ). ὡν 1)} ἡ 

σὐλςὐτῖγις.13 

δ]. αν τὴ 
ΜΌΝΗΝ ἱ ὐὐ 

Παρῃηπτήθη (δικαιῶ- ᾿ “ Σ -α 

ματος)παρεχώρησε ωνρ ΔῚΣ Σὼν 

᾿Ἐσυνοχώθη, εἶχε κα- -ας - 

τάρρουν. ἰλ ἰ ὧν 

ἱζατεβίβασθρ, ΧΩ 
ὑπατίμησε, εὖ» ΞΕ εὐ ἱ ι} » 

ἔκαμε ἔκπτωσιν, ὁφήρεοε, 

᾿Απεκάλυψεν ὁ Θεός κα ε 

τὸν λόγον αὐτοῦ. ΡΟ ὅλ Ὁ 

᾿Εζήτησεν ἔςπτωσιν, καὶ κπὐτ ἡ 

τάβασιν -- "Ε φιλοξένησε ον 
ἜΡΟΝ 9.2 ᾿ 

Κατηράσθῃ. 

Παρῃτήἤήθη τινός, πα- ὥς 

ρεχῶρησε. οξ ὦ 

“Ὅτι προσφέρδται 5. 

εἰς φιλοξενούμεναν οἷ. τς Γ “ὦ 59 

-- κατάλυμα, πανϑοχῖον, 

(ὁ) Κατάρρους, συνάχι -τ 

Φορά. 

[ἡ Βρογχῖ- το, ἴα τ σὰῦπ 

τιρ (ἀσθέν) ὩΣ “, ὦ 29 δ Μ 

κυ -» Μ᾿ τα 

Γαστρῖτις (ἢ}.Ψ ὦν εἰ κὰ ̓ ᾽ » 

ἘΝῚ 

"Εντερῖτις [ἢ]. 

(ἡ) ΓΙάλη, ἀγῶν͵ μάχη, σὺυμ- 
πλοκῆ. 

(ἡ κατάβασις, κάθοδος -- 
κατάλυσις {εἰς τόπον). 

'᾿"Εκπεσμός 

(ὁ) Ξένος, ἐπισκέπττης, " Ὁ ΕΙ Ζ ἋΣ 

, αὶ ἰβάσις, ΚΕ ΝΣ 

ΤΑ νος ρ’α- ΡῈ ̓ ων} -. 

κάλιμης {θεία), 

(ἡ) "Ἔκπτωσις, ἐκπεῦμός, εὖ 

ἀφαΐίρεσις, συγκατάβασις. 0... 

- ᾿ “-- 
(ἡ) Παραίτησις, παραχώρῃη ὦ ΒΕ 

σις -- Καταϑεκτικῦτης, 

᾿Ἔ γκρατρύθη, ἦτα »}, ἢ, ν᾽ 

ἁγνός, ἀκέραιος, ὐρθ ἐδὺ 



δ. ΝΟΌΣ τ 

᾿Αντιγραφεὺς δ), Ἐ8 (ἢ Σονγένεια, σχέσις τα χΓ 7" 

( μετεμφύχασις αν ΩΝ τῷ 'ν ἀναλογίᾳ, ἐν σχέσει. ω 1. ὃ 

κράσεις τῷ δἰγ 6,12 ὍΣΟΝ Ἔρος τής τος ἡ 
᾿ : ᾿ ἂψ» 5 5. ὁ) Γενεαλόγος (ἐπι- “ἢ 

σχύθη, ἐγιγαντώθη, “πὶ " σοῦ ̓ ' " ᾳ ἴον Ι ᾿ ν᾿ 

ὦ τος το, γκδιευῖ5. ΘΑΣΡΑΣ κῶν λῶν τ τὶ 
(ἡ) λθρῶσις καρποῦ 
καὶ ἄκρας χειρός. ἐ- ᾿ξ 3 
“Ἄνεμος βέρειος 

ΞΔ..." 
(ὁ) Χι μὸς (φυτοῦ. ἀκ} ἀ-: 
Ε Γ 

-" 

Ανετίναξε, ἐτορπίλ- . κοι 5 “ἢ 

Ἄϊισε --- ᾿Εκούκίνιοςε, - 
Με ἂὀ {.-: 

(ἡ) ᾿Ανατίναξις, τορπίλλισις, λα 

: «ὔ Ὁ ,, 

[τὸ}) Τορπιλλοβόλον (πλοῖον), ἼΩΝ 

[ὁ) Βούκερως 
{πτὴν ὄν). 

“ὦ Ἁ (τὸ ᾿Α ποκοσκίνισμα, σκὺ" τ ἢ 

βαλον. 

Ἔρρύθμισε, ἐτα" - ι 
κτοποίησε, ἘΡΕΤ ἘΜῈ 2.9 

ἐσουντόνισε, 

Ερρυθμίσθη, . 5 

ἐτοκταποιήθηι3. “ἦι 3 παν 
Ἵ, τω] 

Ἀ ατέστη. συμμετρικός, - σ«.πὙπρὸὺῖ, « ν{.5 
ἁρμονικός, ρυθμικός. δ ραν π 

(ἡ1 Τάξις, σειρά, διάταξις, “5... -᾿ 
ρυθμός, ἄρμονία, ὡ-“- 

(Ὁὁ) Τακτοποι-  -ἃἝὮἴ δου π ὅν 

ημέγος, διηυ- ΔΚ 52 ὁ. πὶὶ 
θρτημένος, διατεταγμένος. 

λι ὦ 

Συμμετρία (ἡ). φωὶϊ 
(ὁ) Συντονισμός, τακτοποί- . ΝᾺ 
ησις, ρύθμισις. οὐ 
᾿Ησκήτεισε, “15 17 (41. 

ἔξησεν ὡς 

ἐρημίτης 

Ἢ Θεωρία τῆς σχε- ὦ ΠΡ 
τικότητος. 

[ἡ ᾿Αναλογία, συμμετρία, τ - 
πρσσαρμονῆ. 

“Ὗφανα. 

(ἡ) Ὕφανοις --  Ὑφασμένος (ὁ) τ -3 

Ὑφαντὴς (ὁ), Ἐ.3 

ὙὙφαντικὴ (ἡ). “τ 

(ὁ) ᾿Ιστός, μεμβράνη -- ΣΡ 
“ὙὙφάσμα, Ζ: 

“ὕφασμα "5 7 ὴ 

(ὁ} ᾿Ιστὸς ἀράχνης. ἘΠΕ ΘΗΡΗ μ 

(ὁ) ᾿Απαρέμιλλος, 

ἀπαράβλητος, 
Ἢ κώρωσε . ππ σὼἢ - 8 “ον, 

ἐξήλειψε -- 5 ᾿ ξ-- πὶ! ζ-..3 

᾿Αντέγραψε. 

᾿Αλληλοδιεδέχθη, εἰ ἐξ: ἐκ 

Μετεμψυχῶ θησαν κα - 

(ἀἱ ψύχαί). εἰ; ἊΝ το 1}: 

(ἡ) ᾿ΑκΚύρωσις, καεάτ
ας ὩΣ 

--᾿ Αντιγραφή, μεταγραφή ὍΝ 
(τὸ) ᾿Αντίγραφον,. 

ἀντίτωπον. δ᾿ εἴ 

{τὸ ᾿Α Κυιβὲς 
ἀντίγραφον. 



δι 

[πνοὴ ἢ φύσημα ἀξρος "5 σι 

(ἐλαφ "ὁ)--τἀἁἡνοὴ ζωῆς 

᾿Αναπνοὴ - [Πνοὴ ζω" 

ῆς, ψυχὴ - Ασμα -- κτ' ς "- 
Ανθρώπος, ἔμψυχον, 

(ἢ) Αὐὖρα, ξέφωρος, ἀδ- ΕΝ . 

μάκι δροσερό, ἌΝ Γ ὌνοΝ 

(ἡ) ᾿Αναπνοὴ τῆς αὖ- ᾷ ι “ 

ρας, ζεφύρου. ΜΝ 

Ἢ ἡμέρα τῆς ἀνοί- - 

Η ἡμέρα τῆς ἀνοῖς ε-.ἱἢ ό ̓ ἰ ’ 
συμπίπτσυσα τὴν Δευτέρ. τοῦ [Πάσχα). 

πΑνθρώποι (οἷ). κεν 

Γίθηκος ὁ κερκοῷ 5- 
.Ν 

ρυς- ζῷον μυθολ, οὐ ξυ- 

Γυναῖκες (α΄ ὦ οὐκ γώ 2,6] δ 8 ᾿ 

Λησμοσόνη (ἡ). (...9) δ΄ μα 

Γυναικεῖας (ὁ), ἰς καὶ 

᾿Ελησμόνησε, ἐξέχα σε οι λγ { Ὁ 

βκαμενὰ ληι αλή, οὐλι τ 
(ἢ) Λήθη λησμασύνη. 5,3} ἘΠΜΝῚ 

"Επιλήσμων (ὁ). Ὁ); ὌΟΝΕ 

᾿Ανετράφη," 
ἐμαγάλωσε 

Προέκυψο, προῆλθε, ἀνεφύη. ὧδ [59 
Γ᾿ . ἢ. 5.8 πᾳ  Βῶ ,. 

Ἀνέθρεψξ, ἐμ | ὧ "ἶ α ΕῚ " ἢ Ν --" : 

γάλωσέ τινα, 

Ἴδρυσε, ἐδημισύργησε Δ (ὦ ἢ ̓  ί ἴω 
συνέστησε - Συνέταξε. 

πεν σον εἶ: 

“Ἧρχισε νὰ Ἀέγῃ. ο μὰ -- ἢ 
" ᾿ς . .. - ". Ὁ 

{τὸ (Φϑὸᾷἷώεσθαι, ἀναφύ εἰ ψιῦς 5 εἶ κ5 
εσθαι, ἀνάπτυξις, με- 
γάλωμα, αὔξησις. 

(τὸ} Φύτρον, νέον 1 ἃ ΑἹ οἷ “ας 
βλαστάρι. πο 25 

ΒΝ 

Κατέστη ἐρημίτης, 
εἾ ̓  ἐσ εἾ Α “«. 

ἀσκητῆς, - π 

(ὁ) ᾿Ασκητισμός, ἀφο- ε17 “4 

σίωσις {Θεῷ}. 

(τὸ, Θῦμα 1.3... ».,, ᾿ρι ́ 

προσφορά, 
θυσία. 

᾿Αναπαρήγαγε, 
ἐγέννησε. ὦ ιὐν μι μα 

᾿Επτερορρόησα ἢ : , κι 
ἐτριχορρόησε μόὶ μ 5 

πτηνόν, ξῶῷον), 

"Εσπεῦσε (εἰς τὸ ἃ ΙΕ 

βάδισμα). κβ ὡπττὰ ἘΝ 

Ϊ {τὶ 3 ᾿ 

᾿Αναπαρήχθη, ἐπολ πω ΝΡ, 

λαπλασιάσθῃ, μὰ ᾿ - υ 

ΙΚΚατήγετο, εἶλμκε τὸ γέ- | “1.2 Υ Υ̓ ὧ» μῇ 
νος ἐκ, 

ἃ «ὶ 
(ἢ) Γανεά, γένος, ἀπό- ἢ, ξ 
γόνος, ἔκγονος. 

(τὸ) ΤΙλμαιμαλλὶ ᾿. 

(ὁ) Ταχυδρόμος, ταχό- 
πους, 1 μῆ; ΒΝ 

9... 

᾿Εξέφτησε (δᾷασμα). 

᾿Απόνονος (ὁ). 

Ξέφτισμα (τό). με» 

(ἢ) ᾿Αναπαραγωγή, πολλα: με 

πλασιασμός, 

Τὰ γεννητικὰ ὄρ" ΞΙ. Ἰ- 5 ἶ 

γανα, 

(ὁ) Γεννητικός, ἀφροδίσιος. ἜΜΕΙ 

(τὰ) ᾿Αφροδίσια νο- 1. "Σ οὶ 
σήματα, 

“ν-ὶ 'γ "Ἔπνουσε ἢ ἐφέισησα᾽ 

(αὔρα, ζέφυρορ)- 
᾿Ανεζωογόνησε, ἔϑω- ἮΝ. ῃ 

κα: 
σε πνοὴν ζωῆς, 

Ἤρχισε, ἔκαμαν ἔναρξιν. 



." --ξ νι -- 
εμὦ 

᾿Εγνωσταποίησα, ΠΝ" κι σν 

ἔδειξε, ἐφανέρωσε. ΠΡῸ Διὶ 

Ἐξώρκισε, ὥρκισε -. τω 
(Θεῷ). ΠΕ ΌΝΙΝ 

Σ' ἐξορκίξω ἐν ὀνό.  Ὑχ 

μάτι τοῦ Θεοῦ. 

᾿Απήγγειλε [ποίημα] 
ἔϑαλα, 

(ἡ) Φωνή, φϑέγμα, φθόγγος 

(ἡ}᾽Α ναζήτησις, ἔθει Δ κατ ἀπὶ δα! 
νὰ {ψάξιμον} οὐδ Ὁ δ 

ἐκυλῖ κα Ἢ 

Σα Δ] 
-᾿ 

(ὁ) “ἕμνος -- ᾿Επίτασις φω- . 
γῆς --᾿Απαγγδλία (ποίημα!) ΟΝ 

ΣΝ Γ ᾿ ᾿ 

Ὃ ᾿Εθνικὸς ὕμνος, »ῃ! ΕἸΠΕ ΒΠ 

(τὸ} Ασμα» 
ὄμνος͵, ἀ- ΠΝ “ξ 3 ΗΕ Δρλῦ 

πανυδλία [ποίημα], 

(τὸ} ἔάσμα, ἀσμά- 
τῶν. 
“"Ἡπλῶώσε, ἐξαδί- 
πλωσςε͵ ἐξήπλω- κτ Κ ς κι ὰ3 

ΠΕ --- ᾿Διέσπειρε. 

“Ἐπριθνισε, ἔκοψα διὰ 5 “7. 

᾿Ἐπανέφερε εἰς τὴν ζωήν, πὶ 
ἀνέοτησε, ἀνεβίωσε, -“Πλϑ 
᾿Ανέστη (ἐκ νεκρῶν), «5 ν. τὸ 
ἀνέξζῃσε, πιο πὰ 

διξδωσε, ἐδημοσίευσε ὁ ὁ 
ἐξέδωοσε (βιβλίον). “πὶ, 
διεδόθη, ἐδημασιεύθῃ, 

ΠΡΊΝ] ἀμ ε1 

διεσπάρη, ὙΞ ον ̓  
᾿Ἡπλώθη, ἐξαδιπλώθη, ΝΟΥ 
ἐξηπλώθη, ΜΕΝ “δ ) 

[ἡ) διάδοσις, δημσσίεωσις -α- 9 κα « 
Διασπορὰ --- “Ἀπλωμα, ΄-- 

- ὦ, (ἢ 

(ὁ) ᾿Εκδοτικὸς οἴκου, ΌΜΠῚ ΠΕ 

-., συ, 

δημσσίευμα (τὐ), ἃ μιλῶ. γτας 3 

[ἡ) ᾿Εξέλιξις, ἀνάπτυξις, Δα 
αὔξησις, ᾧ ψ-} 

Ἡ θεωρία τῆς ἐξε- ε φῷ ἐϊ ὯΝ 

λίξζεως, 

(ἡ) Ἵδυυσις, ἐγκαθίϑρυσις, 
σύστασις -- Ἔκθεσις, σόν- 
ταξιο, σύνθεσις, 

᾿"Ανατροφὴ (ἢ). ἀλέα 

(τὸ) "Αμυλον-(ἡ) ΝΜ . ἴς 

Κόλλα (ὑφάσμ)), (.99} ἸΡΕΤΙΚΕ 
τα 12 σ, 

Φ πὰ ., 

(τὸ) Βέλος, δόρυ. «αἱ λο , ς ἃ -4. 

Τοξότης (ὁ). 

᾿Αμμῶνία (ἡ). ὌρΑΚ 

(Ὁ πριονιστής, ξολο, {- 2.) ζεῖ 
Πριονίδια (τάν. (...}) 5. ΔΔ2 

 ἀματόςη ἐριόνεσμα τ (9) δὰ 

1 κα ρας αὐτῆ (.2}} ὙιΑΒ 
μος 

(δ) Κι επταποδόχος, (0 μῳ} λλιῖ 

(ΟΣ κδι Παράκημον (59 ὉΜΙ͂, 
Ἔκρεμάσθβη, ἐξηρ" 
τήθη, ἐγεσφηνῶτη 

᾿'Εξερράγη ὁ πό- 

(2. μα γος νμδ3 

Ἄβμος, 

ἐππο μεναι 50] πων 

δ παρουσία νηὶ Ἀοος ὁ το 
(ἡ} "Ἔκρηξις (πολέμου). ΝΝ μὴ 
᾿Αναζήτησέ τι, ΠΡ πσν 

ἐγύρεψε, ἔψαξε, 



ἡ " 

Ξ »»" 

(Ὁ) ᾿Απορρόφησις, ἀπο τ ἀτεῖ 

(Ὁ) ̓Ατορροφῶν, ἀπορρον ἧς Αἱ 

(τὸ) Ὑπόλειψμα (ἐν τῷ ποθ. στ ἐνῖ 

(δ πίστεις ΣΝ ἘΓΙΚῊΝ ξ 1...) 

ἀπορρόφησις, 60 σαεν 
πόαν ας ΔΑ τι,  ϑ ΑΊγο ἢ κα 
Εἰσέπνευσεν, ΠΝ 

Εἰσέπνευσε ταμβά- 
κὺν {πρέζαν)}. 

(ὁ) Ταμβάκος --- Ὅ,τι εἰ- Ως κω 
σάγεται διὰ τῆς ρινός, 

Εἰσπνοὴ (ἡ). ΠΕΕΟΟΝ 

(ἢ) Πρέζα (ταμβάκου). ζοῦν 

Ἢ Ω 

Ἡρπασεν ἀ- ἐδ] μλλανι ͵μϑ 
γέσπασε -- ᾿Ανέσυρε, ἀνβίλκυσα, 

(ἢ! “Αρπαγή, κλοπὴ, λῶπο- “με 

(ἢ) ̓Ανέλκυσις (πλοῖτ, 1 5 τἿἹ, μαι 

κατέστη τουκιλόχρους ύγι ἀῇ 
, 

" 

ἈΚΥσΝ ΜΝ ὸ ἐ Ὁ κπτι κε 

Ἐσκόπευσε (σης ἧς οὔτι οὐτῖ 

(ἡ) Σκόπευσις ἰσημάδευμα). 
ΠΕ 

Ἔπάφλασε ὕδωρ), 
κν, ἐταίοιξε ἐθρόησε τὸ πεν σε 

γερὴ (τὸ) Φέεσθαι, ἐξέλιξις 
ἀνάπτουξιο, 

.ἦν, ἀκ |. “ἦν ῷ 

“- ἀ αὐ, 
»Ὁ 

(ἡ) ᾿Ανάστασις, νε- . Δ Ἃς 

κρανάστασις, 
μ᾿ μων 

(τόὸ} Δημοσίευμα --ἀδλελτίον, δ΄ ,.-. 

τὰ) Δελτίαν εἰδή: ο, ψγ κω δ 

δὴ ὶ οἷς τ Ὺ! δ γα τὰ 

[τὸὶ Μαγικὸν φάρμακον, - 5} 

κν, μάγια, ον» 

(4) ᾿Ανάστασις, να: “δ .Ἃ 

κρανάστασις, »-πΞὦὶ 2 552 

Ἢ ἡμέρα τῆς ἀναστά- .ἢ .- 

σεῶς, ΤΣ πὶ .", 

(ἢ) διάδοσις, διαισκόρπισις, ι: τ 

διασποράᾶ. πυσων" 
Ἁ ι "ας 

᾿γψώθη, ἀνυψώθη, ἡ ».43 

᾿πείθησε {γυνή) 
ἐδυστρόπησε. 

"ἀρ δ ΑἹ ὦ γι 

{τὸ} “Ὑὼ- 
.Ἰ α- Β . ἢ “ 5 «Ὁ 

μᾶ, τόπος ΟΝ ΠΡ 
.} νὼ». . Ἃ ὖὲΟπ 

ὁνμηλός, πρσέχῶων. 

᾿Εξηράνθη, ἀπεξηράνθη ἊΝ ἐπι αἹ 

(φρέαρ). ᾿Εγαργάρισᾳ, συ δ 

Μέτρον βάρσυς (20 δράμια) δῦ 

Κατέστη ζωῇ 
Κατα σον Δ τα » ο λιγι αἱ 

-- ᾿Ενεθαρρόνθη 

“Ἕδρασε, κατέστη δραστήῆ- ΑἹ Κα 

ριίός, ἐνεργητικός, τ 
! ; .᾿ «Ὗ 

Εκομβόδεσε μεΐϊω ν Ν νι 

(σχοινίον), 

Κατέστησε : ποδὶ 2... 
ξωηρόν, (3. ΜΝ ΨῊΨ ἘΡΒΚ 

δραστήριον -- ᾿Ενεθάρρυνε. 

(ὁ) Ζωηρός, δραστή 
ριος, ἐνεργητικός, 

᾿Απερρός εἶκ Ὁ φι ἀ μὲ ΗΖ . πι,-, 

φησεν ἱἕν' - 

δυμὰ ἰδρῶτα), ἐξηράνθη, ἀστέγνοσε, 

Ἐσπόνγισε, ἐξήρανα, 
ἐστέγνωσε, 

'"Εαπογνίσθη, ἀπερρό- ι 

φησε (γῆ ὕδωρ). οὐ δες ἀνὰς 

Νι ΄, 

Δί μῦς ς ἰλκλς 



ἥμωδε 

Αἰτιατικὴ (ὀνόματος, ν- ἃ ἴὴρ- 
Ὑποτακτικὴ (ρήμ.), ᾿ 

.Ρ Β .: (τό) ̓ Εστημένον (πρᾶν 
μα), σημδῖον, ὄριον, 

Γ ᾿ -Ἔ . 

(ὁ} Ανδοιᾶάς, ἄγαλ οἱ "" » 

μα, εἴδωλὸν, 

Μάνημεῖον {τό}. 
πο" 

Πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου τθ ᾿- τῷ 

[ἡ] Κούρασις, κόπωσις, ν: 

ὑῥπερκόπωσις, 
-“.ᾳᾷᾳ.» : 

(ὁ) Στῦλος (σημάδι) "-τὉ ζ.-.--ὦ 

(ἢ) Εὐθύτης ἀλαστήματος͵ 
“πὰ 

εὐθιυτένεια, 
Ἀς.. Ὁ. 

Ἢ Φάτχα (“) 

(ἢ) Μερῖίς, μερίδιον : - 
-- Τύχη. 

μα χε» ἔς αὐ 

ΠΑ 

οἱ.3} 

(ὁ) Λαχνόώς, λαχεῖον (τό). 

Στήσιμον, ἀνέγερσις, 
ἀνόρθωσις. 

"Ἤκουσε (ἔ- "π΄ " Ἐ " " ῃ 

σε αὐτί). ΒΙῸΣ: Ἵ; ΚΞ κα τι Ξ κα 

Ἠκροάσθη- - ὃΡ6Ωο.κ“ὦώ πὸ ὦ πῷ 

(ἡ) ᾿Ακρόασις, 

Συνεβούλευσα, ἐνου.' 
θέτησα---Κατέστη εἰλι- ΔΕ Ξ τι τ 
κρινής. 

{ωδ τ 

ΓἜρραψε (ἔνδυμα, 

Κατέστη τι ἁγνόν, 
ἀμιγές, 

συναβουλωύθῃ, τ: Ἢ {0.43} 

ἡ συμβουλή, ἐϊαν ζσς,.αἵ αἱ 

νουθεσία, 

(νειλικρινής, ἄϑολος ἣν Ἂ οἷ 

- ἐ{Κῷὸ.. ΟΕ μὰ 

ὁ Μεθυ- ! κι δρπιου κα δὼ 

σμένος οἰ. Ἐπ δ οὐ γυϑὸ 

(ἐλαφρῶς) ζαλισμένος, 

(ἡ) μέθη --- -Ουμὴ, (9) τα δ 

μυρωδιά. 

᾿Εμέθυσα. ἰφτν ἽΡ φτλ εὐς καὶ Ὁ 

᾿Ωσφράνθη (ὀσμήν, ᾧ' ΄: 
ἐμύρισα, ΤΟΘΕῚ 2 τ 

᾿Εκολλάρισε (ἔνδωμα). : ἴι οτλῦ 

(ἡ} Ουὐμή, μυρῶ-" πα νῷ Ό 

διά. ἜΝ "Κ 11} 

(ἡ) Καταγψωγῆ, 

ἀρχὴ (πράνμ.) 
-- δεκάτη ἱπαρὰ Μουσλ,)} -α Λαβῆ. 

ΒΝ 
(ὁ) ᾿Απατεῶν, δόλιος, πα 

τ νῆμα, κλω- (ς)ε“. εις 

(5) ἐμθθαῖ 
ΓἙστησε, ἐγκὰ:  Ζ ΡΞ ΙΕ 

τέστησε, ἀν" τ 3 Δ: "5: 

γειρε, ὥρθωσβ, ἀνώρθωσε, 

᾿Εκούρασεν “δ κι : 
ἢ ἐκοπίασε, τ ἷ πὸ 

᾿Εκουράσθη, ἐϊκοπία- “ 
σε, ἐμόχθηςε, - δ ωστιν" 

Ἔθεσεν εἰς αἰτ, πτῶ-ἢ ς 
σιν (ὄνομα), εἰς ὅπο- τσ 
τακτικὴν ρῆμα}. 

ΠΕ Ξ 
(..α}ς.»τῶϑ ΜΡ ξύλα, 

(ὁ) Κινῶν, σείων. 

-- 

Διώρισεν ἢ ἐτοποθέτη κοὐ, δ; 
σέ τινα εἷς ἀπούρνημα “ ποίας 

"Ἔδωσέ τινι μερίδι- κι ΤΩ 
ον μερίδα (ἀ γαθῶν} 

'Εστὴθ . ἀν ἔρθ ᾿ 

ὀρθώθην ἀνηγέρθη, 0 τ τ δι 
᾿Ετέδη Βὲς αἷτ, πτῶ- Ε - 
σὴν (ἄνομα), .Ἂ - 

ἰτὸ) Στήσιμοόν, ἀνέγερσις͵ ἀν ἦς " 
ὄρθώσις Νύσος, συμφορά. 

Αόριον ἀπαιτοῦν ὑποτ, 

ὡς (οἵ «οὐ ει δὲς 

-αἰοὶ 
ΓῚ 

παῖς ὁ ρα 



“Ἔκαμε διάταξιν (ἐπι- “τι “ῃ τ 

στολῆς κιὰλ πῬρὮῈ, ἕν" ἧώ 

ἰτὸ) Κείμενον, χωρίον 2 - 

(βιβλίου), διάταξις.-ὧὐδοΚ»,ϑ: Ἃ ἊΣ 

ὝφΦος, λεκτικόν, 

ΝΞ 

Φ Ἂ Τὸ νράμμα τοῦ νόμου 

Ἀιατακτιςζὸν {τό}, 

(τὸ) Προκόμιον (τοῦ: 
φὰ μαλλιῶν). 

Κατέστη καθαρός, κόκο τι 

ἀμινής, ἄδηλουσ, ᾧ- 2: 8- 

᾿Ε φάνη διεσαφηνίσθη ᾿ «μὴ “ορ 

(ὠπόθεσις κιὰ πι} “" Ὺ 2:5 

Ε ' . .σ Φη τς κατέστη καθαρόν λεὺ “ ΝΜ 
κἀν (χρῶμα). 

τῶ 5 ἢ 
(6) ᾿Αμιγής, καθαρός, ! 

ξο 89 ἁγνός, ἄδολος, 

ως Ὁ 

᾿Ανεγνώρισε. 

[τὸ ᾿᾽λάλευκαν 

(χρῶμα), 
ἜΦθασεαν - “ὦἡ .ἃ ὁ ,-ν 

εἰσ τὸ μέτα ες ὁ 5 ὐγι μ 
8. «ὦ 

σὸν τινὰς -- [Ἔλαβα τὸ ἥμισυ, 

᾿Εμοαίρασεν εἰς δύο, 
ἐδιχοτόμησε, 

"γένετο , .- ΠΝ 

μεσημβρία, 7) Ν" 
«τα, ἡ ζω " μλῦ 2 Ε ς ἀ.,5,.}}}ἢ 

"Ἐζήτησε δικαιοσύνην, 

Ἔλαβα τὸ δι: 
Κη του, τὴν 
ὀφειλὴν του, ἐξεδικήθη. 

Ἔμ Ἂ πᾳ 

(ἀν ες λα! "Εδικαίωσ. 

[τό} Ἥμισυ -- 
Μέσον. ὐἰωΐ. ττλταὶ 

Ἰ Δικαιο ΝΞ ΞΕ ““Ψ- 
ΑΝ ἐνν εὐϊα Ι“ Δ..Δ.2) ἃ ὌΧ Τα 

θύτης, ἀμεροληψία, 

--ξινέ.. 

“ἢ “ὦ .} 
᾿ ΓΙ. 
ζ. 

ταῦ 

. Ὁ πὰ - ἊΝ 
ὡρκ λα κι λ.4.2} 

(ὁ) Εἰλικρινῆς (φίλος) ᾿ 
-- Παραινῶν, 

᾿Εβοήθησε, συνέδραμε »»- “Γ 

τ᾿ Ενίκησε δπεκράτησε ἐπ 

Ἔσωσε, ἀπηλευθέρωσε , οὶ »-: 

᾿Εβοήθησε νὰ νικήσῃ. ερ ΒΡ 
ἜΝ  - 

᾿Εξαχριστιάνισε, γα Ὁ μὰ 

'Ενίκησε, ἐθριάμ:- τ. “ 
βευσεα, ΡΞ Ξ τρ-; 

᾿Επεκράτησα, (ἦο ΒΡΊΤΝ 

᾿Εξεδικήθη, ὧδ -Σ} 

'"Εξεχριστιανίσθη, ἧ- Στὰ 

σπάσθη τὸν Χριστιαν. Ὰ τ: -"Ὁ} 

'Εβοήθησεν (ὁ εἷς τόν εν π οι 

ἄλλον). νἰο,» Ὁ 
ἃ .« ΓΝ 

(ἢ) ἽΠΚη, ἐπικράτησις. 4
. ἱ, 1. 

(ἢ) Βοήθεια, ἐπικουρία
 -“ ον 

σοναντί ΜΙ Ο. 5. μα] 3 ΡῈ 

ἀἸχαιστιαν ὡς 

Ναζωραῖος. “Ὁ γώ εὐ} μα ΓΌΝΝ: 

ἜΡΕΙ ὋὋ Χριστιανισμός, 

(ἡ) Νίκη, ἐπικράτησις, θρί- ἘΡΕῚ 

ἀμβος. 
να» ! 

(ἡ) ᾿Ἐκχριστιάνισις --- «- 

Βάπετισις, 
.“μ.-ὰ 

ἀς, . Ν ΄ 

(ΣΝ κος, χα ΡΣ υδνλιπ ἅμ 

ἀντιλήπτωρ. 

ἜΒθεσεν εἰς 1 

διάταξιν 2 ματα ̓ἐμαξα 
ἐστοίβασρ, ἑτακτοποίησε, 

"γψωσέ τι (δεί- "πο ὐσς5 αἵ 

χνοντας) κίνησε ἢ οὐ ωθ. ὁ 6 

᾿Απέδωσε, προσῆψε, Δἔι οὐ ἕλλ' γα 

ἀνέφερε, 

Ὑ πέδειξε, ὥρισε, κα’ ἧς ΜΙ 

θώρισα, 



6. 

.} "δ 

ὍΝ 

Δεξ (ἡ) ἢ) Ααραμεν εἰ ̓ -»" τ 

Ἔρράντισε, ἐπότισε, δῖ: δ 

Ἄφθονος, δαμιλὴς ἰβροχή, εὐ 
πηγὴ κιλ.π.} 

ὌΉΕΟ . νος ἘΡΗ 

(τὸ) Ράντισμα - Ἵδρωσις ω 

Ἔστοιίβασβε, 
ἐπέθεσε, 

(ὁ) Σωρός, στοίβα (τα! 1... 17. 
πήτων, κιλ.π,). ομαἷο Ἄρα 

κλίνη μικρὰ) κν. δ ω; π κ 
γτιβάνι, δι τῖα "3 Δα 

(ὁ) Διατεταγμένος͵ ΜΝ ἝΝ μ ; 
[στοιβαγμένος διὰ 
στρωμάτων κ, ἃ. π.}Ψ. 

(ἢ) Στρωμνήῆ, στρῶμα ὦ. - «- 
Προσκεφάλαιον, λὐραῖ. ς᾽ “τα 

Κατέστη ἀνθηρός, ἀκτ ἃ, , πῶ τ 
μαῖου, θαλερὸς---Ἐ--} Ψᾳ{ΦῃἜ.ΕῚ 
ζωήρευσε (πρόσωπον, χρῶμα). 

(ὁ} "Ανθηρός, ἀπ. τς“ 
μαῖας͵ θαλερός. μος “ὦ ΜΙ 

(δ) Χρυσὸς Δ; ἢ, 5. Ὁ. ὃν 

(ἡ) "Ανθηρότης, θαλε-- - 
ρότης, λαμπρότης. Ε ὃ βΕΙ 

Καθαρός, ἀμιγήῆς, υνός . Δ 

ἄδολος. οἱα. 

(τὸ) ἔΑνθος ἢ ἀκμήητῆς 1 5.||- 1... 
νεότητος. οἱ ΑἹ Ἔν: 

"“Ἔσταξε, ἔρρευσε σιγὰ “11. ον ἥν κα 
σιγὰ (δ᾽ γωρ), ἐ} ον δσος 

Κατέστῃη εὔκολος ἢ δη- .ς 
νατὴ (ὑπόθεσις), Ὁ ωπῃ 

Πάρε, ὅ,τι σοῦ εἶναι γ 
δυνατόν, ὅ,τι δύνασαις", ἐ ὯΝ ὡ δοτ 

Ἔσεισε, ἐκίνησε, ΠΝ ει ῥα καῖ 

ΓἜλαβεν ὀόοόὸὸπ σῶς πος ᾿ 
ἢ ἀπέκτησέ τι Οὐ! ΕΝ λ 
ἐσιγὰ σιγά). 

νο κν ξι 8.- 

Μεσῆλιξ 
(ὁ, ἡ). 
“Ἡμισυ{ψπράγμ.) --ΚΚακρύφαλος ἡ. « 
(τσσμπέρι)---[Λέτρον {καρτῶν), 

Διχοτόμησις (ἧ). «ἄνα 

᾿Απηλλά- “ ὑπ δταν ̓ς δ - [454 

γη τινος, 

Ἶ μὴ.) - Γμὐιο;] . - «ἀξ ΜῊ 

ἀκόλο Ἄόμδις Ἐν 
τίου, λάμα (ἢ). 

Εἰκὼν (ἦ]. Δ..-2 αἱ 

᾿Εκίνησᾳ, ἔσεισε. να. λνα δες αλλ 

(ὁ) Κωλικόπονος {κοψίματα), ΡΥ 

᾿Εξέρρευσε͵ ἐχύ"- .] ποι Τω 
θη (ὅδωρ), 

"Εστείρευσᾳ {ἐστέ- 5. ΝΕ 

ρΒιμ8), ὠλιγόσταυσα "- 

᾿Εξατραχύνθη τἐξα- 
ταιπῶ θπΠ), ἀρευν ς 

(τὸ) Στείρευμα, ὠλιγόστευ- ἃ 
σις --- ᾿[Ἀπόστασις [ἢ), "-.: 

᾿Ωρίμασε, ἐμέστωσε, ποτ: ̓ ξ 

᾿“Ωριμότης. ἘΠ 
ΔΈ 

(ὁ) “ὥριμος, μεστὸς 
ἰμεστωμένος), 

πὶ - 

τΑνθρῶπος ὧρί- κι ἃ - 
μου σκέψεως. εἢ “5:5 ο “πο 
Ἴδρωσα, ἐφίδρωσαε, δι- “, 
ἔρρευσε (ὑγρόν). ες: ἔτ 
᾿Ἐψέκασε, ἐρράντισε τ. 
-- Διέβραξε, 3. - 

᾿Εϑάκρωσεν ως παι 

ὠὀφθαλμόῳ, ζ 3} 5:3) χεταΐ 
᾿Ερραντίσθῃ, δια-- “τ 
χύϑη (ὑγρόν), ᾿Ξ ιπ-..}} 



Ε 

᾿Εξεφώνησεν ἀπόφα- 
σιν (δικαστ.), 

Φ Ἵ | «Ἵ -" 

..1 -} τι - 

Ἔζωσε (διὰ ζώνης). ὁ (3μα 

"Εζώσθη (διὰ 5. ἢ - - 

ζώνης). ὅσ ΚἈΞ 
"Ανέκρινείμάρτυρα “ 
ικαστῆς), ἐξήτασε. οα ἢ ὅμ} 

(ἡ) Αρθρῶσις (φωνῆς), προ 15ωὉ1.Ἀ 
φιρά, λαλιά, Αὖγος, ὁπ 

(ἡ) Ζῶώνῃη--κΚλοιὸς (ὁ}. ον, γι δα, 

(ἡ) Αἰγιαλῖτις ξώνη, “ρα ὦ 

(ἢ) Ανάκρισις (δικαστοῦ) “ Εν Ἱ 
ἐξέτασις (μάρτυρος), 

(δ) ᾿Ανακριτής ᾿ὰ πῶ» 
ἐξεταστής, ' ΠΈΚΕΝ 

Ἔλουσε κεφαλὴν Ι΄. ΙΔ κρ γ« 
ἀσθενοῦς (δι᾽ ἀρ ΠΑ λ {μω 
ματούχου θερμοῦ ὅδατος). 

“Επάτησα ἢ ἐξέθλιιμε .- ὃ ΓΚ 
(σταφλάς). .,.}} πῃ 

“Ὕρωρ (βρασμένον μὲ ἀρώ- ΜΕ 
ματα ἢ βότανα! δι΄ ἴασιν, 

Εἴδιη, ἀκύτταξε, πάρε- να, στ 
τήρησε, ἐθεώρῃησε, ἐδ δ : »" 

Ἔλαβαν ὑπ᾽ ὄιμαι, 2 σὰ 

Ἔνδιεφέρθη, ἐφρόντισε, ἐ- : ΠΣ 
σκέφθη, ἐπρονόῃησε, ς 56: 

Περιήμδινε, ἀνέμει- “ν δα 5 τ ον 
νξΕ, προσπϑδόκησεα. νυ λ λυ» ἈΞ) 

[ἡ “Ὅρασις, βλέμμα . ὦ ᾷ “ἐκ 
κύτταγμα, ᾿ ΠῚ "ΕΣ 56: 

, ει ὁ 
᾿Οξυδερκὴς (ὁ). ἐλ οἷον. 

Διορατικὸς (ὁ), ὦ “μἤ 

᾿: τὶ '"»- 

ἈΠῚ μαὶ 

Μυωπίᾳα (ἡ). 

ῥλύωψ (ὁ). 

τς .π-- οὐ 

(τὸ) Νόμισμα --ἼΔυσάρεστος ἜΝ, 
(ὑπόθεσις, εἴδησις). ωῃ 

“ με ; μι “ 

ῥεὰ 

οἷα; 

(τὸ) Πέταλον (ἀλόγου), Ἢ 

᾿Εκουτοὐλησείτράγος) ξ αὐτὶ τ 

(ὁ) Καυτουλῶν, κτυπῶν διὰ “ἢ ὥν 
τῶν κεράτων, ζ. 
᾿Εφῤῥούρησε, ἐφύλαδε (ἀ. ἡ. 5... “χχΧ,»υ 
γρὸν) --- ᾿Επερίμδινε. υὯἱὶἍ ιν»: 

(ἡ) Φρούρησις, φύλα -. -«.. ὄδπκπ 
ξις. δύω 4 κα 

ἱατέβαλε, ἐνίκησε. 

(ὁ) ᾿Αγῶών, πάλη. 

Κουτούλημα (τό), 

(τὸ) Νίτρον, νιτρικὴ ποτάσσα, ϑ» ἰὼ 

(ὁ) Πολυϊστώρ, πολυμαθής, ὩΣ 
κατηρτισμένϑος, πολύπειρος ἘΠΕῚ Ὲ 
(ὁ) ᾿᾿ατρὸς (ἐπιδέξιος, ἔπι- ὦ 
τήϑειος), ρ.. 

᾿Επήδησε, (ἃ Χ' ΒΡ 
με 

Πήρῃμα ὁ 
᾿Εξαθώριασαε 

(χρῶμα), ἤλλαξε, 

᾿Ενεβάθυνγνεα. 

ΠΡΟΤῚ 
δα βα 

εἴα ἶοε ΙΝ ᾺΣ 
Ν μῶροῦν τοὺς καταδικαξομένους. 

λυ πες ἃ ἰοῦ 
"Ἔσταξε, ἔρρευσε 
ἰσιγὰ- σιγά). 

“Ὑδωρ διαυγὲς ἡ. “ὦ σα» 
Σταγων Σπέρμα: -9 [5}9. λα τι 
Ὑπόλειμμα (ὕδατος εἰς «τσὴ, ν, 
δοχεῖον οι: 

"Ἤρθρωσε (λέξιν), ἐλά. 
λησε, ἐπρόφερε, ὁμιλησει βία τ ἐς 



προθεσμία {πρὸς ἐξόφλ,», 

-ν πὸ εν -- ᾿": 

Καθαριότης (ἡ), ΠΡ Πρεσβύωᾳῳ, ΑΔ ὧι 

[ὁ) Καθαρός, ἄγνός, ἰμὶς ᾿ ἀἔἐὁεΦορ'ῇ] Ὑπὸ τὴν φροντίδα, ΚΞ σα 

ἀμιγής. ᾿ Ὁ: ὑπ᾽ ὄψει τινός. 5} πατῶ 

(ὁ) Καθαρισμός, καθάρισμο ΒΡΕῚ ὥς πρός... σχε- αἱ Ἰὰ Ἢ, 9 Ἶ 2 

" τακτοποίησε Πρ ν ἦν, 1 τικῶς, ὑπ' ὄψει, δ΄» 2.ὼ 

᾿Εστιγούργησε, “.5..Ὁ}} "Ἐν (ἦ! ᾿Αναβολὴ [προθδεσμέας), -΄ εἶ 

." πὰ 

᾿ρσγάνωσε, διωργά- Ἴ.π} θορν 
νώσε, ἐρρύθμισε, ἐ- ρ- ᾿ "Ξ 
κανόνισε, ἐτακτοποίησε, 

᾿Ετακτοποιήθη, ὦργα- ἽἽ, “7 , 
νώθη, ἐκανογίσθη. 

(ἡ) Τακτοποίπσιεζίἀρ ἀδιασμα) - [ἦ}..» 
Πλαιὰᾶς (ὁ) Ααμπαδίας ζ(ἀστήμρ), 

5. ΠΠΉΞ 

[ἡ] Ποίησις, στιχουργία. ΒΡΙΝΚΩ ] 

(ἡ) Τάξις, σύστη 2“ ἰὼ Ἵ, ἣν Ά ΤῊΣ 

5.0] μα, κανονισμός. 

πὼς 
οἶα! εἴρη 

Τὸ Σ ὃ ΚΟ , ἀστρναν ΤΩΝ γ ις Τπ 

ἁ μὲ 

Τὸ μετρικὸν σύστημα, ς ἀλλ] εἴ 

5 
ἔπ "- 

(ὁ) Τακτικός, αὔτακτος --- .ῳ [7ι- 
στρατιώτης τακτικός, ΤλῚ 

(6) Τακτικὸς στρατός. σἂν - 

απ 
- 

Γαϊτάνι (τό), 

Ἢ Δημυσία τάξις, 

Συστηματικῶς, κανονικῶς, 
μὲ τάξιν. 

[ἡ) Κανονικότης, συστημὰ- Δ μΡ 

τικότης, ὁμαλότης. εἶ 2] 

(ἡ) Τακτοποίησις, ὀργάνῳσις, ,.."τ 
διαρρύθμισις, συντογισμός. «Ὁ.-" 

ὁ ἜΙΨΗ "Ἔκρῶξα (κόραξ), 

(τὸ) Κρϑξιμον 
(κάρακος), 

ὌΡΕΙ 
Ὲ 

παν ταν 

(ὁ) Κόραξ, κοράκιον. ωἱ 

(ὁ) ᾿πτικὸς -- ΘΟ εωρητικός, Δ 
(ἡ) Θεωρία --- πα ρημ ἃ (τό}. 

ἕω 

(ἡ] Φυσιογνώμία, ὄὅθις. ΒΡ 

(ἡ) ᾿Επιτήρησις, διεύθουνσις, ΞΕ; 
διαχείρισις -- Ὑπουργεῖον, “2 

{τὰ ἀίοπτρα, ὀμματοθάλια 5 αἱ 
ον Ἢ ..- ἄς - 

(τὸ) Μικοοσκάπιον, ΕΝ ων 

{τό)Τηλεσκόπιον 
[ἀστεροσκοτῖι.). αν εν ν δ 

[ὁ Παρόμσοιος, ἀντί- “ἦν ." 
στοιχας, ἐφάμιλλος. εἰ. - δ 

Ὅπως, ἀντιστοίχως, “νὰ; 

ὁ ᾿λπα: “."} 
ράβλη: ΝΠ ἐλ; ΜΞ Δ μὰ} 

τος, ἀπαάμράμιλλῶρ, 

Τὸ Ναδὶρ (ἀντίθετον τοῦ , ἢ 
Ζενίθ). δαὶ 

᾿Αναμονὴ (ἡ. υπό 12} 

(ἡ) Αἴθουσα ἀνα- ἰἰ: «Ἱ 2.᾽ .Κ 

μονῆς, : ΞῚ ' - 

᾿Α προσδοκήτως. ΠΡ ᾿Ξ ὡς 

᾿Εκαθαρίσθη, κατέστη .ἢ. Α΄’, ἢ τ΄ 
καθαρός. ἘΣῪ ἫΣ ις ἀν 

᾿Εκαθάρισε, ἐξεκαθά- 
ΡΙΟῈ, ἜΡῈ ἼΡΝ ΡΝ 

“α΄ ὲ Ὡς μι, το 
᾿Εκαϑαρίσθβη. 



ἐ -πξλὰ -- ὑπ 

ὦ 
τᾶ τὸ} ὁ, ,δ.Ἃ 

ΚΞ κι ἤν 7 

ὄν ὅδ. ὁ « 

Ἔκρῳωξε κόραξ) 

(ὁ} Κρωγμός, 
κρώξιμον. 

᾿Εφόρεσαν ὁπόδη- ΝΠ ΨΞ.ΌΕΣ 

μα(ἐσανδαλώθη). ὠοὶΣι " 3 5- 

"Επετάλωσε “Ὁ ἘΝ κ 

{ξῷον), ΝΣ Ἷ, ἘΡΡΗ εἰ α 

[τό Σάανδαλον͵ πέδιλον ΝΕ εὐ 
-Πέταλον (ξῷου]- 5ὁλα 

Έζησεν ἐν ἀνέσει --- 
Ηὐπόρησε, εὐημέρησε ἐπετι Ω 
Κατέστη ἁπαλός, τοῦ. ιδ΄... τ 
Φερός, λεῖος, λεπτός, πΠΡπΔ΄ ΡΣ 

Ρῆμα ἀπρόσ. ἔχον ὅη: ἤ ΟΝ 

μασίαν ἐπιρρ, ἤτοι: “3 Ἷ 

Εὔγθὶ μπράβο! 

Τίι ἐξαίσιος ἄνθρωπος ! κν Ἵ: 

Ξω 

τρυφερόν, λεῖον, π-' ἐ 

Ηὐδαιμόνισεν ἢ ἐκττ, 2: Γ 
λοτύχισέτινα [9δὸς) ( ὸ ) ἥ ἃ) κα " 

᾿Επεμελήθη, ἐπεδό ο- 
θη εἷς τι. ῳ ἜΝ ἐ 

τὲ τὰ ἁρη Ἴ 

Κατέστησέ τι ἀ παλόν, 

᾿Απένειμε ἢ ἐχορήνψησεν 
ἀγαθά, κλι,, ἐχαρίσατο 

Εἴθε νὰ σοῦ χα: “οι 
ρίσῃ ὁ Θεὸς ὅ,τι ὑς δι ὦ ὍΝ Ἵ 

ποθεῖς, 

Πρσσπηλώθη, ἔδωσε πὰρ θη στὰ 
προσοχήν. ῳ 5} οὐ Ἷ 

Εἴθε νὰ σοῦ κάμῃ ΕΉΡῸ, Ἂν 
εὐτυχῆ τὴν πρωΐαν ἜΝ ᾿ Ι 

γ΄ ̓ - Ὦ καλὸ πρωΐ. 

Ι 1 -- ον 

"Ἔζησεν ἐν ἀνέσει, 
τρυφῇ, ηὐδαιμόνησε, 

ῥλάλιστα, ναί. ἴω 

᾿Αγέλαι καμή: “τ 
λῶν, προβάτων (ἦ- υἷ παν ἕσίωι 

..» 
[ἦ) “Ανεσις, εὐτυχία, 
εὐδαιμονία, εὐημερία, ἴα 

᾿Εχαρακτήρισα, περιέ- πο  -ν» χαρακτήρ ριέ- 
γραψε, ἀνα 

(ὁ) Χαρακτηρισμός, περι- ΝΣ 
γραφή. "ΝΝ 

(τὸ} ᾿Επίθετον (νρμτ) κα ,α ΒΕΡΗ 

(ἡ) ̓ Αμνάς, προβατίνα ενὶ. ει 

᾿Εμηκύθη --- Ἔρρινο- 5» “πα μη η θρ 
φώνησθ, ἘΝ 
᾿Εμυιάσθη(ἀτσιμτήθηλπό “5 “, 
οἴστρου, ἀλογόμυγας), ὑςκ 2.9 

(η) Ρινοφωνία͵ ἦχος ον. “. . 5“ 
ἔρρινος, κοὐ κα Ζ -»-,.. 

"ὦ (ὀ)ϊ Κόνδρος ρινὸς --Οἵστρος 2" 
(ἀλογόμυγα). 

,.ὦ- " 

(ἡ) Ὑ περοψία, οἴησις, ὃ γα 

(ὁ) Φωνακλᾶς, κρῴξων -- ῷ “', 
(ἡ) Σ πίζα {πτην ὁν). "Ὁ. 

(τὸ) Κανάτιον ἢ - .|- -5-π-, 

᾿(δὲ Μηκυθμὲς --- κραυγή, βοὴ ΄ 
--- Μλακρυνός, ἀπέχων. ΣΝ 

᾿Ενόσταξε, ἐκοιμήθη, 
ἀπεκοιμήθη. πέος υ-- 3 

᾿Απεκοίμισε, ἔκαμε .} ΄ς 
νὰ νυστάξῃ, ππν Σ Ἵ 

(ἃ) Νυσδταγμὸς (νύστα), ὩΝ 
ἥπνος. ΤῊΝ 

(δ Πυσταλέος, νυστά’ ΠΣ οΣ 

Ἤναιρε, ἀνπβίωσε πα αν σα 
(Θεός !, Ἀπ τ ἡ 

᾿Ἑξωσγόνησε, ἀντ ς κα, πρξ 
ζΚωσγόνησε, ωμ“- ὼ5- ἱ 

᾿Ανεξῳογονήθη, νας ΑΞ} 

ἀ) Νεκροκρέββατον, φέρετ “ἢ, -“ (τὸ) Νεκροκρέββ φέρ 
τρον, 

ΟΝ κοΐ. 
Οἱ ἄστερισμοὶ τῆς μδγ. 
καὶ μικρᾶς "Αρκτους 

(ἡ) Ζωαγόνησις, ΜΝ .Ἱ]- 
ἀναξωογόνῃσις. ΠΌΡΕ ,» ΜΝ ἷ 



ἐν 

“π΄ ν 

᾿Εκόχλασε. ἸΆΣΣΙ »:νὉ: 
ἔσω οἷ .} 

(ἡ) ᾿Αηδῶὼν (φιλομήλα) οἱ κς ξ.-" 

(ὁ) ᾿ξξωργισμένος (κοχλά-  ᾳ 

ἔων ἐξ ὀργῆς), .-Σ 

᾿Εγαργάλισε, ΠΡ, ἐμαὶ 

᾿Ἐνέσπειρα Κιξζάνια, διχό- “,.5... τ 
νοίαν. “ΠΝ 
Ἔσεί[σϑθηι ΗΑ 
ἐκλογίσθη. ἘΝ, ἕ υὐαστι ΠῚ 

᾽ εὐ 
(ὁ) Νάνος, πυγμαΐοςο, ,φ' ὁ ἴα) . “ΜΞ 

Δὲν ἐπραν » 
ματοποίην ΒΕ σαν εἰσιν 
σε ὅ,τι ἐπεθύμει, 

'Επίκρανε ἢ Δ τ ἶ ἅ, τ 
διατάραξε, πω δ σϑονσαι 

'Επικράνθη ἢ διδ- ὥς πὼς τος 

ταράχθη (ζωὴ) κ΄ πὸ 

(ἡ) Πικρία ἢ διατάραξις ΝΠ Ψ 

{(ξωῆς), υ)ι νς... 

Ἕκινησα {κε α- ἫΝ ν᾿ δ, πὸ ἂρ 

λὴνέξ ἀπορίας) ἡ δ σΣ 

᾿Εκιγήθη [κεφαλὴ , ὥι ποροὸ , τ 
ἐξ ἀπορία), μ Α- 5 

[ἃ] Σκώληξ (εἰς τοὺς ρῶθωνας ὁ. “᾿ς 
καμήλων καὶ προβάτων). “ 

(ὁ ρωγμὸς (κόρακος) 
κρώξιμον. 

᾿Εφθάρῃ, διεφθάρη----Ε- 
γαγγμραίνιασε πληγῇ). 

ΑΝ πο Ν 

2} ἡ 

Ξ  α . “ἢ 

μασι μὰν 
" -- 

ἙΝ " 

, .- 
᾿ 

Γάγγραινα (ἡ). 
ἍῈ -., κα 

(ἃ) Νόθος- Διεφθαρμένος «Εν εἰ 
ΕΝ “τ Ὑπετονθόρυσε, 

ἔσιγοτρα νου. ΠΙΡΕΤΕΣΕΙς 5 

"Ἔπαυσπ καὶ δὲν  ὩΝΝὟἕὮ 
εἶπε λέξιν, πω τ 
Ὑποτον θορυσμός, σι" ωἶ . 
γανὴ φωνή. ὍΝ υνοΝ 

.-,ἐιᾶ. 

Εὖγε! μπράβο! 239. 
[ἡ) Χάρις, εὐλονία, - πνΝ 

εὐεργεσία --- ᾿Αγαθά. ἼΩΝ ζ "Δ 
αὐ 

λοι αὶ 

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ΟἹ ἰὼ α; 

(ἡ) Εὐημερία, εὐπορία “ “ὖ, 

εὐφροσύνη --᾿Αγαθά, τ". 

(ὁ) Πλούσιος εἰς ἌΝ, 
ἀγαθά. ἀν... α .}} δι. 

-"- 
τ 

ἢ τ κ᾿ 
᾿] 

(ἡ Στρουθοκάμηλος---Ἔρη- ω 

μος (ἐρημιά), Ἢ 

Ἔδτοῦ (ἄστρῦ. 59}3}} “ρα εἰμὲ 

Ὁ ἐταυθρόρσνς, ἐϊδιςτω 
(ἢ παλότης, τρυφερότης, ΤΕ 

δρῶν, οὐ αὐ δὲ 
(τὸ) Αἷμα --- "ὥνομα ἦγε- 
μόνος τῆς Χαλδαίας, 

(ἡ) ᾿Ανεμώνη (ἄνθας)". δὴ 

(ὁ) Βίος εὐδαίμων, ἄνετος --Τρο",, “ 
φή, χλιδῆ. ᾿Αγάθά, Παράδεισος, ἤρω 

Ἡσυχία πνεύματος, τ' 

ἠρεμίᾳ ψυχῆς. μῳ ὌΝ 

Μ᾿" ' 

ἊΣ 

[ἢ] ᾿Ἐπιδαψίλευσις-- Εὐποιΐα, Ν᾽ μἹ 

χάρις --- Δῶρημα. ἢ 

(ἡ) Προσήλωσις ἢ παρᾶα- ὕπο 

τήρησις, προσοχή. ΑΙ εὐ} 

ἀ -ὦ» 

᾿Απόλαυσις (ἦ), 
ΓΤ πα. 

(ὁ) ̓ Ηϑύοσμος (φυτόν), ξι-, δ 

᾿Ανήγγειλε θάνατόν - 
τινας. Ἐν ῆς ΜΗ 

(ἡ) ᾿Αγγελία ἢ δ. ὦ ὁ - 

Θανάτου, οἱ αν 2 5.2 ΝΣ 

(ἃ) ᾿Αγγέλλων κἹ ἢ ,  κ, 
θάνατόν τινος, δίδος ξ 2; οὐδ 

ο΄ δ - 

(τὸ Ρόφημα (μιᾶς ροΞ- “." 
Φήσεωο). ἰυσπησυδία Ρ ζ, 



»" -- ἔν» ΡΣ 

(δ) "Ὄγκος, πρήξιμον, φού- 
σκώμα. 

Ἑξηντλήθη, ἐξέλιπε, 
κατην αλώθῃη. 

"Εξήντλῃσε, 
πα σὴ ἃ . 5 ᾿ “- βᾳ 

κατηνάλωσα. Δολα ω  γλυλου ἼΝΡΗ
Ν 

(ἡ! ᾿Εξάντλῃσις 
μ᾿" [ Ω ΔΆ . 

ἐπρομηθειῶν κὶ π), οἰλαλω ; 5ἰὰ 

᾿Ἐπέρασε διὰ μέσου, τὐ τ, 0“ 

διεπέρ ασε- ᾿ Ἐπηρέασε, ΔΑ τ λ-α 

ἐ Ξὶ 
-. Β' -»" -- 

᾿ ε ξ ἱ 

-  οὰ 

᾿ἘΕετελέσθη. ΔΑ κα δὶ 

Διέτρησε, ἐπέρασε διαμ- ας σὺσς 

πὰξ ξίφος κιλ.πὸ. ὧδ, "-αὉ. 

Εἰσαχώρησε, εἰσέδυσε, Ἢ ι 

διεπέρασε --- Ἔφθασεα, Δ, ἀ-ὦ 

"“Εεβτέλεσε --- Διεπέ:ὀ 5Ξξ.“Δῳ.Ὁ σι 5.5, 

ράσε ἢ διέτρησε. λοα ἴ) 4} 
᾿ ». }, κ - ᾿ 

᾿Αδιάβροχος (ὁ). ρλν 
ΓΤ Ὅν» 

"Εκτέλεσις (ἢ). δὰ Ϊ- ζ. εἶν. 

᾿ 
. κὺρ 

(ἢ) ᾿Επιρροή, ἐπήρεια, ὁ χἀῇ 9 ΗΝ 

ἰσχύς. 

(6) Εκτελῶν,φέρων εἰς .- τς {Ὁ 

πέρας ὅ,τι ἀν αὰ ἀβῇ. 5...25 

᾿, 

᾿Επιρροὴ (ἢ). δ μὸ 

ν᾿} κεν π " 

(ἡ) Ζώνη ἐπιρροῆς. 2, ὦ ἴχ. 

(ὁ) "Ἔχων ἐπιρροὴν, - :}.} ἱρ 

πέρασιν, ἰσχύν. Ιλ ΟΣ, 

“Ἐκτέλεσις (ἡ). ἀρὰ 4. 5} 

(ἡ) ᾿Αναστολὴ (νὸ Ἢ ἐλ ἈΠ} 302} 
μικῆ). 

"Ἐκταλεστικὸς (ὁ). ᾿ς ες "] 

“Απέδρασε, διέφηγεα ΚΦ ἦἶο,σ- 
ζῷον). Ὡ.Έ ιν» 

"Απεέστράφη, ἀη- . ἐν, 

δίασε. ὡστθ ." 

(ὁ) Τόνος ἰμσυσ,}, μέλος, ωπον 

μδλῴδία,. 
ΡΝ ἘΣ 

᾿Ἐβαυκάλισε, “- 96 

ἐν ἀνούρισα. ὁ ἐσὺ ΠΡ ΠΡ ΟΡ 

τὸ) Βαυκάληῃ «τ, πα ὩΣ 

μα, νανούρισμα.- : 

᾿Εφύσπηπε (δια τοῦ στό 

ματοῦ) --- [Ἔπτυσβ, 
ἐχ έμφθη --- ᾿Ἐξέχυσε (δηλητ. ὄφις). 

(τὸ) Φύσημα (στόματος) --- “ς “7 

᾿Δπόχοεμψις. “Ἢ 
"ΗΝ 5 «ἢ, 

(τὸ) Πτύσμα, χρέμμα, φλέγμα Πα 
αν 

ΠΕΡῚ 
λα. ι, “ὦ 

Ὅσα. σε 

." «Φ ἅ 

τ. 3 625] 

εἴ 

ΔΕ χορααν ἄνεμος, ΓΚ Ὁ' ἢ 
σέφερα παρθεχώρησε, προ- - τ 

τὸ αρηεοωδιαι Δῶρον ἘκαΣ 

οὐκ γί ΩΣ 

᾿Δδροπροωθούμθνον (ἀπ- 
ρύπὰάνγον, 

᾿Επήδησε (λαγός}. 

᾿Εκόμπασε, ἠλαζο’ 
νεύθῃ. 

(ὁ) Κομπαστής, ἀλαζῶν. 

(ὁ) ᾿Αγαθοεργός, εὐεργέτης 

Παρείσακτοὸς (δ), 

(ἢ) Πυτία κν. πυτι ά, εἰν) ὦ} 

᾿Εφύσησε, ἐνεφύσησπ, . »: ἢ 

ἐφούσκωσέξ τι. δ: ̓ ἴωπε 

᾿Εφοῤσκῶσεᾳ, ἐπρήσθηζε-ἀ “τὶς δ 13) 

(τὸ) Φούσκωμα----Ἔπαρσις ον ς 

ὑπεροψία, ς' 

(τὸ) Φούσκωμα, φύσημα, τῇ ἐ “Ἀ 

ὄγκος, ὄγκωσις. 

(ἡ) ΠΠομφόλυξ --- Νηκτικὴ ὯΣ φ,. 

κύστις (ἰχθύος). 



"Εξέπνθιυνσε {ξε- δ Δ ΧΙ! 
ψύχησε). 

᾿ 

(ἡ) Ῥυχή, τς . ἃ Ὁ τ 

πυβῆμα -- μπΡ 2 ἜΝ ων “α μμ -Ἀ-. 

Αἷμα -- Πρόσωπον (ἑαυτός), 

Αὐτοπροσῶώπως, 

Αὐτοπεποίθη τις (ἢ), 

(ἦ) Συγκράτησις 
ἑαυτοῦ, 

μι χαλονία [ἦ)}. 

Ψυχολογικὸς (ὁ). οἷ ἃ 3 

Ψυχανάλυσις, δἰ μι 

-ς 

λεχὼ [ἡ}. οὐ : ξ ἐς 

“ -. 

Λοχεία (ἡ). οὐ 

(ἢ) Πολυτιμότης, ἀκρίβεια. ἀσὼ; 

(ὁ) Πυολύτιμος, Ἔ  ΞΞ .ᾳ{.ᾳΕΞ 

ἀκριβός. υὐὰ “πα ὯΝ 

"Αναπνοὴ (ἢ). μυὴς δ 

ἜΝ 

( “Ἄμιλλα, συναγωνισμὴς “πΞ 

Ἔξανε ἐβάμ- 
βάκα). ἔν εν Ν 

᾿Ανώρθωσα {τρίχας , “: 
πτερά). ι μα Ἵ; Εν 

ὍὌρθωσις, ἀνόρθωσις “ ΑἹ] Σ ΝΗ 

τριχῶν. «ΠΣ Ἢ 

᾿Εξεσκάνισε, . κ΄, διδοὺς ἡ 
ἐξετίναξε, υὑ δῖος πων 

᾿Ετινάχθῃ, ἐξετινάχθη, οὐδ 2.1] 

ἼὌλντι π΄ τ }., ἦν, δῆς, πὰς 
πτθι, ἐκ τι- ΓΕ ω»9; ΙΒ υσασι 
νάγματος {φύλλα καὶ λ.πΡ), 

(τό) Τίναγμα, σαί- “ἢ, ,.π. “πὶ. 5...) 
σιμὸν, ρ γος(πυρετ) οὐ ἀσ» ἃ Ξὰ 

--ἐλ- »Ὁ 

"᾿Απεμακρύνθη, ἀπέφυγε οὖ »»͵Ἐὦῷ 

Ἔσπρυσε πρόξ. ὦ μὰ 

᾿Εποήσβη, ἐφσκωσα, 2 “τ 

ἐξω γκῴώθη (δέρμα), ἐπε σνε 

᾿Απεμάκρυνα - Ἐφά- “Δ. ὦ α 

βισε, ν᾿ ᾿ "ἢ 

“καμὲέ τινα ν᾿ ἀηδι- πιῇ τ 

ἀσῃς Ἷ ω». ΑἸ, ὧὰ 

“μὰς ἀνθρώπων κ᾽ πὸ κι; 

(ἀπὸ 3. 10). "Ὁ: 

᾿Αποχῶ , ἐγκ ΞΕ Ν 
(ἡ) ᾿Αποχώρησις, ἐγκα ων, 
τάλρβιιμις, ἀπόδρασις. 

Νὺξ καθ᾽ ἣν ἔγμκατοι" 5 ἢ δ." 

λείπουν τὴν κοιλάδα αὶ ἃ. -«} 

τῆς Μιίνα μεταβαίνοντες εἷς τὴν 
Μαέκκαν {προπτκυνηταί). 

(ἦν ᾿Αποστροφή, ἀηδία -- “07 
Φυγὴ, ἀπόδρασις. 2." 

(ὁ) ᾿βοφυϑεής, δβιλὸς -- “ΩΝ 
Συνεσταλμένος. . 

᾿Ομὰς ἀνθρώπων -’ Σάλ- δύ ςἤ 
πιγέ. ΗΒ 

ΠῚ 
᾿Ασυμφωνίαᾳ, παραφωνία, ΒΕ": 

“-. δ.» . ὦ 

πο δ ρπθ 

κατέστη ἀκριβῶν πολ 7. νὰ ὦν σ΄ α 
τιμὸν, ἀκρίβηνα. ωπτας 

᾿Ετσιγκουνεύθη. 

᾿Ελόχαευσε {γυνή}, ἧτο λ ες 
εἰς περίοδον λοχείαοσ, ΒΕ φιτοὰ 

Διεσακέδασε (λύ- “ι πὶ 
πην)- ᾿Εἰψυχεςγῶν, ὁρσἘᾺ π ἮΝ 

᾿Ανέπνευσα, εἰσέ- ἢ, τὰ Ὧν τ 
πνεῦσε, αὶ ἔα. 

᾿Ανέπνευσε βαθειὰ 1.“ ὦ Ε ὦ; Δαν αἱ ωσκ 
[εἰς τὸ τέλας ἔἐργασὶ) ὅ 

᾿Εφάνη (αὐγή), ἐξη- τ “2; 
μέρωσα. ζ---ταἱ ῳ 
Συνηγωνίσθη, ἀντηγωνίέσθη “..1.-ΞἬ 
ἡμιλλήθη. σῦν 

ταῦ μὰ π᾿ “ἢ 

(ἡ) Πνοὴ, ἀν ἀπνοήῆ, οὐαὶ ἢ ι)η»πὶπὸ 



" ΝΕ 
ὩΣ Υ͂ 

Ἔξορία, ἀπέλασις, ἐκδίω- Ἁ δι “ 

ξις--Ἄρνησις, ἀπόρριψις, ᾿ .5-- 

(τὸ ᾿Αρνητικὸν μόριον .-Ξ 5» 

(δὲ λάρτυς περασπί" Ὁ Ὁ ἴδ 

σαώς. Ἐπ - 

"Από  ΝΝ, (τὸ) ̓Απόρριμμα, ἀπό - ἐκ, τὰ 

(ἢ) ̓ Ασυμφωνία, (τὸ «1, εκ 
ἀσυμβίβαστον, διοϊιο » φῶ 

᾿Ἐτρύπηλε --[Εσπκα Ψε, " Ἐν ; “ 

ἀνέσκαψε, ὥρυξε, --- πὰ κκπ ἂὶ 

Διέσχισε - κως ἜΝ ΒῊΝ 

{τόπον}. ι3 ἘΝΡῚΡ τ τις.» αὶὶ 

"᾿Ανεζήτησε, ὥς ἜΝ .» 

ἐξηρεύνησε, Οὐ τ ὙΠ λυ τῷ 

Ετρυπήθη, διατρήθϑη. «τοῖο ἐς -ἰὦ 

Ἔκάλυψε πρόσω" πὰ στ πρτς 

πον διὰ πέπλου). το , --Ψ-.-Ἥ᾽θ 

(ἡ) "“Ορυξις --- Διατρύ- ἀρ 

πήσις. πῇ Ξ 

ΠΕΣ (ἡ) ᾿Οπή, τρῦπα. «ἰθὺς τ ταὶ 

(ὁ) Πέπλος (βέλον, :-.}5} 7 1.. 
προσώπις. ὙΠῸ: ει 

(ὁ) Σκαπανεὺς --- Διερευ: “ὁ 15: 

γῶν (ὑπόθεσιν). ἘΠΙΤῚ 

(ἡ. Συντεχνία, συνδικᾶτον. Ὁ 

(Ὁ) Πρόβϑρος συντε- π  νν, 
χνίας, ἀρχηνός, ἐπτρ Ὁ ̓ ξ' “τ: 5 

γι 2 .- τῇ 

Δέκανος (ὧν, ὠμ δἽ «-κτῦὦ 

Μοῦς, ψυχὴ --- ᾿Αγχίνοια, "ἢ 9“ 
ἀντίληψις -- Καρακτήρ. τ 

(ἡ) ᾿Ανασκαφή, σκάψιμον “7. .Ἅ.- 

- ξήτησις, ἐξερεῦνησις. τα 

Περιέκοψε, ἐκλά:- ὅ.Σ 
ὅβυσσε, 

᾿Επανεθεώρησα,. “ὦ 5 : , 

(κείμενον), διώρ. ε}} σι ΟΞ: 
θωσεν (ἐπιμελῶς). 

ΒΡ. 

ω . 

ιτὰ) Ξεσκάνισμα,ξετίναγμα ιγ2. 4.1. 

᾿Ἐπληρώθη χ95:... χ1.2πτὸρν “ νπ 

ἐξ ανθημάτων (δέρμα! 

Ἐκόχλασε, ᾿ ΨΥ Ι 5 τς “ἰ πὰ πὶ 

ἐξωργίσθῃη. μ" ὁ... 

[ἢ Νάφϑα ({(πετρέλαιον ἀκά' ᾿ -" 

θαρτον). 
ἢ 5 - [τὸ ᾿Εξάνθημα, φλύκταιν α 

ἐκδόριον. - 

Ἰοφέλῃησε, ἔχρησίμευσε, ἐς οΣ 

᾿Ωφελήθῃ. κατὰ λυ μαι 4 καλὰ ; ΕἾΝ] 

ἢ) ᾿ωαφέλεια, χρησιμό- - ππ ΜΔ Σ 

“- 

της, συμφέρον, “ΜΟΙ 

ἘΤῊΤΞ 5 .- ἰ ,» 

Νὰ ὦϑετ τ δ, ς- "2 ξι-α 

'Ωφέλδια, ἜΣ! 

δὰ κατηναλάῖι ον ΛΑ ρα 
Διρφήμισε(ἐμπόρευμα) τ γΣ 

᾿Ἑπτώχευσε --- [Εὅα- - «οὖς ἢ 
πάνησα, ἐξώδευσε. μδνι- 

ξῆραγξ (ἡ). ἘΡῚ 

(τὸ "Ἔξοδον, δαπάνη --- Δια" τς 

τροφὴ (ξξοδα συντηρήσεωᾳ). 
(ἡ) "Υποκρισία, διπρο- ΠΣ ἴω 

σωπία, 
, 

ΜΡ 

(ἡ) ᾿Εδόδεωσις, δαπάνη. ὌΡΗ 
“ὄρ 

(τὰ) Δῶρον, δωρεά, προσφορά, ΒΈΡ: 

(τὸ) Λάφυρον, λεία τα 1. 9 } }ῈῸ 1 70 

Δῶρον, δώρημα. ἘΠῚ “Ἔ μ 

(δ) ᾿Αὴρ --- "Ανοιγμὰ μετα “ -τ 
ξὺ δύο βουνῶν. -- 

᾿Ἐξώρισε -- - Ἡρνήθη -- . ὗε 

᾿Απέρριψε. ἐπι 

"Εξωρίσθη, ἐξεδϑι- ΠΟ ΤΡ; τὴ 

ὦχθη. ὅποιο “Ὁ: 



δὶ! --εἰν..- 

Ψᾳ " ΡΙΡῚ ᾿ π ] ̓ Αναθεῶώρησις, διόρϑωσις - δι 
Εξέβαλε (ἄκανθα) καὶ 5 [κειμένου ξ:.- 

[ἡ] ̓ Εγχάραξις, σκά ς -,ὖ Σ΄ κδπ 
λισμα, ζωγραφιά. Οὐ Ὁ οὐ 

(ὁ 1 Χαράκτης, σκαλιστῆς, ἁΠΓ 7 

γλύπτης, χρωματιστῆς, ωῃ 

(ἡ) Χαρακτιτή, γλυπτικὴ, χε; 
σκάλισμα - 

᾿Ωλιγόστεωσε ἐμειῶώθη" οὶ πὶ Τὶ 
ἡλαττώθη. πο σεως 

᾿Ὡλιγόστευσε, ς΄ “-. μιν Ὡς 
μείωπσε, 

᾿Εμείωσε (ἀξίαν τι- .π 
νὸς), 

᾿Εξήτησενέλάττωσιν τ Ἤ “πὸ 
ἢ ἔςπτωπιν [ἀξ ας}. ᾿ 

Εὐρέ τι ἐλλιπὲς τιν ΠΡΊΝ ' 

Ὡλιγόστευσέ τι βαθμηδον. ωαϑι 

(ἡ) μείωσις, ἐλάττω: «ἡ 5-". ΠῚ δὺς 

σις, ἔλλειψις ἔλλειμμα ἀνα 1... ..)6: -Ααἰ 

{τὸ} ᾿Ελάττως- 
μα, ἀτέλεια, εὐ ῷ τ. οὐ αὶ 

Ἰρνονη ἐλάτους ρας Τα 
ἰοίκίαν ας Θνλο! κα Αλγο αν 
Παρέβη, παρεβίασε, Αμαν ..2} 

διέλυσε νἀ ἢ μὰ" 
τ ρεσε λόγον. ἠδέ. μα 11 

ει ἐ - Ἀντέφασπκε ἀντέκρου 
σε [τὸ ἕν τὸ ἄλλο). οὐ ᾿ αδα 

π .ᾳῃ0-ὉΝ . Ἐπ 

. 5 Ἢ ἥν: 

εἱϑ 

(ἢ) ᾿Αθέτησις, παράβασις, 
ἀν αίρασις, ἀκόρωσις. 

[τὰ) δικαίωμα ἄρνγι- 
σηκὺρ ἂς (Βέτο), 

[6) ᾿Αντίθετος, ἀντικείμενος 
- 

δ... 
“Ἔδωρ Ψυχρὸν καὶ θιαυγές, ἐῶ 

᾿Επέκρινε, ἐκριτίκαρε ἌΝ πν 
: μ..,.., ἰ κἦ σι 

(βιβλ )--Ερράμφισε. . 

᾿Επλήρωσξ, τι ΔΕ να 

᾿Επέκρινβ - “Ἔκρι- - δ , “- τὶ 

τίκαρε (βιβλίον). 

(ἡ) Κοιτική(βιβλίου) 
-- ᾿Επίκρισιςο, μὰ ὦ 

Ρ 
- κ᾿ -" 

-.} - 

(τὸ) Χρῆμα, νόμισμα, 3.2 τα λα 

Τοῖς μετρητοῖς, «λο[ὃ} “ἸΔ 4 

Μετρητὰ (τά). 

Ἔσωσε, ὦ τ πο τἦρο τ Ὁ ἀ Ἢ 

πελύτρωσδε ῳ" ᾿ ἐδ λα 

ἐσώθη, ἀ πελυτρώθη ἐπ αἱ 

[ἐγλότωσε). ονα 

(ἡ) Σωτηρία, ἀπολύ- ων που 

τρωσις, 
Ἀ ἐλ .-ἀὶ 

“Εγλυψε,ἐσκάλισε(λί- “πλνρ, ἡ τοῦ 

θον) - Ἐρράμφσε 7.“ “Ὁτῷ 
{πτην ὃν) --- ἜΚρουσε 
Σκάλισμα [{λίθου), πελέκη: } δρ ν 

μα --- Δάκκος, .͵.᾿ 

(ὁ) Λάκκους κοίλωμα, 

κόγχῃη (ἢ). 

- } - δ ἢ 

,»Ξ Μ ξ. δι Ἂ» Ξε 

ὠὰ} 3.2 
ΕΗ 

(ἡ) Κόγχη ὀφϑαλμοῦ. 

[ὁ} Σκαλιστής, γλύπτης -- 

(ὁ) Ραμφέζων {τσιμπῶν), 

᾿Αρθρῖτις (ἡ), ἘΝ ΒΡΗ͂ 
"δι παρ 

᾿Επήδησϑ, "ἀπὸ ὁ τῷ 

».5 “ππ 
᾿Εκτύπησε κώδωνα, ι»ππὴνι»-πΞ 

᾿Ενεγάσαξε, ἔ-. 3 .- τ .7-“- ὩΝ Ά ----- 

γΑΆρψε, ἐσκάλισε ᾿Ξ, πὲ λι κταὶ 



"Απεδήμησεπρός κὶ τῆν -“8 

Κύριον, ὧ ν ἐὠἐϊ 20] 

Μετέστη, μετεφέρθη ,Φσ.ὉἼτὸρροὔὅ}ΟὃὖἢδΊ ,γ3. πὶ 

(ἀπὸ τόπου εἰς τόπ) νι ἱ ἐμ. 

Μετιφέρθη (ἀπὸ στόμα 4ττιντ, χη] 

εἰς στόμα), μετεδόθη ιϑ ᾿ ΠΗ͂Σ 

(ἡ Μεταφυρά, μετάθεσις, μα. “᾽ ,". 

τακόμισις, μετάδοσισ, μετά- ἐμᾶς 

φῆσσις, ἀντιγραφὴ -- ἱλεταβίβασις. 

ιἾ »" 

(ἡ) Διαβουλή, κακολο" ΓΔ λ ξ “Ὁ 
γία, 

Γεροντοκόρσῃ [ἢἣ). ὑμα Τα ΘΕ 

(ὁ) Πατροπαράδοτος, (ὁ} ἐκ υν εν 

(οἱ} Ξηροὶ καρποί, 

παραδόσεως, ν- 

κε ων 
Φορεῖον (τό), ἀϊ Δ 

(τὸ) ᾿Ἔμβάλωμα (ὑπο- 5] "τ "“ὶ «« "ἢ 

δύμα τος), δ “ξ ἃ)... 

(ἡ Μεταφορά, μετατόπισις “8 

-- ἱΪμετάστασις. ἠὠδ τη 

(ἡ) Μετάστασις (κοί 
μησις) Θεοτάκου. 

ἐλ ὦ : ἢ} 
ὁ. πα 

“δὸ 
Ἐξεδικήϑη (6 μῶ.3.}» ΕΝ νὰν 

β ρα 
Ἐκδίκησις (ἡ). 2 9}» 1.25 
"Εκόσσε -- "“Ἑκακά- . 5 

Ρισε, “φπτ ἐρνιὰ 

λετακίνησις (ἡ). 

ῥαετάδοσις (ἡ). 

᾿Εφϑόνησε ἐχαιρεκάκησε 

Α μὰ ἿΝ πον 

᾿Ανέρρωσεν (ἀσθενὴς) Λε ὁ ἀὁ5. 

- ΓΊΣ; -} πῇ τὸ 

᾿Ανάρρωσις (ἧ], Δ 9 ΜΑΙ 

᾿Αναρρωννὺ- τ δ. 4 κΖ 
ὧν (ὃ). μος ὅν. κὰ 

"᾿ -4γς-- 
ΠΡ 

Εἰς δύο ἄκρα. ΝΟ 
ἀντίθετα, Αι ἰσλρ ἰα 

7. ἃ 
(ἡ) ᾿Αντίφασις, ἀντιλονία. αι} 

Εστιξε (γοάμ Ι “ς μ᾿ ἐπι μ-- 

μαται. 

(ἡ) Στιγμή, τὸ ὩῊΝΙ “πὶ δῦ, 

ματος) --- ὀ Ῥανὶς --- "Επιληψία, 
᾿Ενέβρεξε, ἐμού. τ“ πὸ πὶ ἡ 
σκευσε διέλυσε. ὦ“ ' δι ὁ 
"Ἐσβεσέ τινὸς δίψαν “5 ἢ π 
(δι᾿ ὕδατος). εαοἱ 

Ἅλος, 

(ἡ) Ἔγχυσις, μούσκεαυμα. δι᾿ 

(ὁ) Κονιορτός, πὶ ως ὩΦὌ 
σκόνη. ε εῶ.ς 83 

Ἀν ἂὉ Δ κα 

(τὸ) Λιμνάζον ὕδωρ. 8:1} χα ΩΝ 

"“. - «7, 

Ἔνχυμα (τό). 8:32} ρὶλ.} 

(ἡ) Ξηρὰ ὀπώρα (ὡς στα “. τ 
φὶς κι ἃ. π.), ζ.}.3 

"Ἔθραυσε {κρανίον͵ δι κρ ἀ π 
ὁγὼν κιλ.π.}. ν-1.Δ... ἔι, 5... 

τ -οἷ 
ψπ " 

:Ἵ 
ἀ 

᾿Εκόασε (βάτραχος), ιν 

(ὁ) Κοασμὸς (βατράχου). ἀκα ὦ 
ἱλετέφϑρε, ματεκόμισε ιἦ-. ὅν πι 
μετέθεσε, ματέγραιβε, μΑὶ ᾿ Ὁ 
ἀντέγραψε, μετέφρασα. 

Ἐπϑώρθοδε ἐμ 1411, (2, 21 

Βξαούνοσεν ἀνέφερε, 6ΟῸςνρ 6,41 

σαν, κυριότητα,Ἡ ἘΡΚΆΙ ΓΕ, 
Μαετέφαρε Ἀογαριασμόν, «οἱ}.} ΝΡΕ 

ἐπεθ μρτεκ μίσθη, οὐτ- 5 Ὁ ει 23} 



υ’ δ 

Γάμος (δ). ὃ, 
"Επικράνθη, κατέ- 
στη πικρὰ (ζωῇ). 

Ἔπίκρανε [ξζωήν), 81: ὅς}. τς“ 
ετάραξε. τεσ ἜΕΕ 

κα ι τ 4 ᾿Εθλίβη, δυσηρεστή 
θη, διδτασάχθη 

Δυστυχὴς (ὁ), αἱ ἴω. ΟἿις ᾿ 

εὐεοέθιστος. 

᾿Αθλιότης, δυστυχία, « 
ξωΐα, βάσανον 

Ἡγνόν στ ἡ, κἢν ἐκ Ἴο ΧΙ 
λατημφίεσέ τινα: Κα- 
τεστησε(λέξιν)ἀόριστ, 

Ἤρνήθη., κακὴ 
᾿Α πεδοκίμασε, ἘΕΕΝΝ 15.}]} 

ὄπ, τος 

ἡδετημφιέσθη. 

"Α ρα ΚΑ 5 ' Μη ς; 

αἰς αγο κκο ΓΑΥ͂ κι ὦ 

(Ὁ) ̓ Αγνωμοσύνη, ἀχα .: 
ριστία. ὑ! οἰκο 

Ἄγνωστος ἢ ἀόριστος (λέξις), 4] 

Κα Ὁ 
ἴα ὩΣ 

᾿Εκέντησε (ἐσαύβλισε 
ἀγκύλωσε, ἷ ἐν ΚΕΙ γ 

(οἱ) Δύο ἄγγελοι (ὁ ἐκ 
δαξ, καὶ ἐξ εὐωνύμ,), 

Αὐταπάρνησις (ἡ). 

Μεταμφίδσις (ἢ). 

᾿Αναποδογ 
ρισε--- κυ» 
Ψε (κεφαλήν), 

Ξανακύλισε 
[ἀσθενής), οἱ Αἰ}; σά 

ὑπετοῦπίασε ἰ[νόσᾳς), 

--ξ10.-..- 

οὐ ΑΚ. 

ΠΩ 5. 4 

[Δ) Δύστροπος, ὩΣ Μ᾿ ΠΕ 

ἘΚ Ι 

μὴ 

᾿Εκαθαρίσβϑη, κατέστη - 

διαυγής, ἁγνός, ἀμιγὴς (δ΄ αν ΟΣ 
᾿"Εκαθάρισε, ἤγνι: “. Ἵ πο ὦν 

σε, ἐξήγνισε, (ὦἐσἱα 2. τὸ 

᾿Εδιάλεξε, ἐξαχῶρισε. .-ἀ2) ἰ ον αὶ 

(ἦι! Κ } πθαριότης, ΗΝ Νὰ 

᾿ιαύγεια. 

[τὸ  ᾿Ἐπίλεκτον, ἐκ’ ἀκ αν ρων 

λεκτόν, ᾿ ΓΝ δ... 

(ὁ) Καθαρός, ἁγνός, (αἵ τ ν 

ἀμιγής, διαυγής. ξ ς᾽" 
(ὁ} 1 ἤλοφος - Μυὰα- ι.- ἿΝ 
λωμένο κόκκαλο, ἰδ]. ζιυ" 

(ἡ) ᾿Επιλογή, διάλενμα. ΒΗΚΗΙ 

(ὁ) αθαρισμός, ἐξ" ἜΝ «»: 

γνισμός, ἀγνισμός, “-- 9 

Προσέβαλεν ἢ ἔπληξε αἰ σγε Ὁ; 
τινα συμφορὰ κἀπὶ). 

᾿Απέκλινε, πα νος ἐπ ̓ ἰῷ )ς Ὁ 

ρεξέκλινε, 

ον 5: ν 

τἀπὶ δαοῦ όσες (τς “ς 

ἐμὰ πλήμαο τ ΚΟ ΚΙ 
πα να (ἔδαφος τ κι ὑγς ὡ ΩΣ 

Στῖγμα, στιγμὴ -- Εὐ- 
Φυσλονία, ἀνέκδοτον οὐ 2 ΕἾ 5: 

ἰκς ἀκ σα γον οα᾽ πέτα ΠΈΠΕΟΙ 

συν παρέβη νος ἀνκαζες ΚΣ 
ὡς ἈΞ 

ΕΙΣ ΕΗ 

᾿ΗΒετήθη (ὑπόσχε- 
σις), παρεβιά 58η. 

(ἡ) ᾿Αθέτησις, παραβίασις, 
παράβασις, 
Ὑπανδρεύθη, ἔνυμ: -χ΄".. “πὶ 

Φεύβη. σε Ἐς ἱ ς--9 



ρ' -ενι-- 

“-αἡ, 

(τὸ) στῖγμα, κηλίς. π εν 

ὑγδῶῦ διαυγὲς, ὑγιεινὸν καὶ κῷ 

ἄφθονον, 
, 

Μαξιλαράκι (κα- ὩΣ ΝΑ δ 

ναπέ}, 42 τ΄. ..} ᾿ ΜΗ 

Διεφύλαξϑθ 

ἰμυστικόν, ἡ μα ἐμ 

᾿Ἐνεπιστεύθη “|2 5 “" “Δ 

ἰμυστικόν). ἐΣ λυ ωπ ᾿ ω“-Ξ 

᾿Εφθάρη, ἐμούχλιανε κι - 

(πάχος). ὩΜ ἀκὰ 

᾿χνεύμων (ζῷον. κ᾽ 2. Ια ωκι, 

᾿Επληρώθη μὲ φακί- Ὁ σα 5 

δας (δέρμα), ἘΠῚ 

δ ακίδα {ἢ}. ᾿κπ 

(ὁ) Πλήρης Φφακίδων. ΨΥ ως 

(6) Τρόπος, μέθοϑος, τύπος, “ “π 

ὄὅφος, συρμός {μόδϑδ }. 

ζατ᾽ ἀὐτὸν τὸν μ΄ 3 ἘΝ ." 

τρόπον, 

Συνέγραψε 
(βιβλίον). -[οδῶο ἘΠῚ] 

᾿Εξωράϊσε, ἐκαλλώ:- ,.ἦ πρὶ 
πισα, ποτ τ 

᾿Εξωράϊσις (ἡ). ἘΝ 

᾿Εμούδιασα {πόδι καὶ) Δ ῦγι “κ᾽ 

Μύρμηξ (ὁ). ΕῚ ε 

δ) ΓΑ 5" "αὶ 

ἌΝΝΑ “ ὑῦ. ς ἢ | 

Διέβαλε, ἐσυκοῷ ἄντησε, ει 
(ὁ} Διαβολεύς, συκο- ἤσπι 5 ἡ 

(ἡ) Διαβολή, συκο: τ «΄ καὶ 

φαντία. 

ἾΕστόλισρ, ἐζωγράφι- οι. ων κ4 

σε, ἐκαλλώπισε, 

ὑφ 

“ὝψΨψωσε μεσίστιον {ση’ Ἴυἷκ; 
παἰαν], 

(ἡ) ὙὝ ποτρο πῇ τ᾿ -μ» ᾷ - "»"--τλ 

{νόσου}, ππ- σὴς πα 

᾿Εξεκαθάρισε, ἔξε' 
λάσπωσε (φρέαρ), ΟΣ Χὶ ΓΕΕΙ 

᾿Απεσύδθῃ ᾿ ν : 
ἀπέσχε. ᾿ “" ΩΣ " ἘΡΕΙ 

"πισθο- ὩΕΙ “ΩΣ 

"Απηξίωσε, ἀ- πη στ 
πηῤνήθη, ἀπέσχε ὡξ ὐκ ὑ χα: 

Περιεφ όνησε, : Κα Ὁ Ἵ 

ἀπηξίωσε. 

(ἡ) ΠΠ οωτὶς [ἀδὴν) ΜΗ ε ΩΓ 
-- ΠΠ}αρωτῖτις, 

Ὑ πεχώρηπε --- . Ν" 
᾿ΕΒειλίασε, ΡΝ ̓ μας 

Παρδδειγμάτισε {ἔδω:- “3, ,5 

σε μά3ημα, ἐρρεξζίλ, ἣ ἐξ ς; 

δε ξ ἐδ ς 

ΠῚ: 

Δεσμὸν, ἄλυσις -- 

Παραδειγμοτισμὸς [ὁ) 

ἈΑποχὴ ἐ (ἡ). 

Χαλινὸς (ἃ). 

Παραδειγμάτισις (ἦἢ ΔΚ 

᾿Εξέπεμψαν ἀποφθ: κι ΩΣ Ὁ Σ 

μάν διὰ τοῦ στόμ. " 

ἀποφορὰ 

'χῷ, 

(ἡ) ᾿Οσμὴ στόματος, 
Κατετοόπωσε --- ᾽ΕΕξΕε- 

νεύρισε, ἐπεισπμάτωσε 

(ἡ) Κατατρόπωσις--ἬΠεῖσμα 

ἐκνευρισμός, 

ΡΥ ΚΟΘΌΝ, ΑΞ), "Ξ “ξ 

ἪΡίθμησε, ἯΝΝ σι 

Τίγρις (ἢ) σ«΄. χα ̓ Ξ 

Λεοπάρδαλις (ἢ), τ ἡ "»" 



(ὁ) μαστὸς (ἀνεπτυγ- ». ὁ «ἡ 
μένους νεάνιδος), Ὁ α ἀρ 

(ὁ) ᾿Αναστεναγμός, στε’ " ἐρ-- 

ναγμός. 
ἜΡρρευσεα, ἔτρεξε (αἴ- ΝΞ ΕΞ 

μα, ὕδωρ κιλ,π).ὔ “τὶ χα 

᾿Εξαπέστειλε, ἀπέ- -πς Ν -“-«ς 

πεμψε {κακῶς}, »» πὴ στ 

(ὁ) Ποταμὸς --  Ν 

Στήλῃ (βιβλίου) τ "ἢ Η
Ν Ἶ, 

(ἡ) ᾿Ημέρα (ἀπὸ ας 
ἄνατολ. δύσεως) -Σ “ ἷξ τὸν 

[τὸ}) Ποτάμιον "--π σα 

{ποταμάκι). τ᾿ "ἢ πὴτ 

(6) Αφθονος, δαψιλής, χω 
ΚΆ ων 

(ἡ) ᾿Αποπομπὴ (διώξιμον). 69) 

᾿Απώθησε, ἔσπρωξε, ρει κμρ 

(ἡ) Περίστασις, ε΄. 6ξ:“’ ἫΝ 51 
καιρ[α, τ δ .τ 

(τό) Δράττεσθαι τῆζεύ- τ- υ "ε | 

καιρίας, καιρὸ σκοπία “Ζ 
“Ὁ "οἷ 

ἘΒάγκωσε. ΟΣ τς ί οὐ 

᾿Ανωρθώθῃ, 
᾿Ανεγεννήβη, οὐ γ- ΤΕ ᾿ ἥν 

Ἤρχισε, προέβη -- Ἧτοι- κι“. “5 
μάπθη. 5 .ἘΡ 

Κατεφέρθη (ἠνέρθη 
κατά τινοῦ). τ ως 

᾿Ανώρϑωσε, ἥγειρε 
-- ᾿Ανεγέννησε, νι αν Ἵ 

Διήγειῃςε, τρια ΝΣ 

(ἡ) "Εγερσις͵ σήκωμα, ὗς . τ νν 

(ἡ] ᾿Αφύπνισις, ἀναγέν- τ νν 
γησις, “τ 

᾿γκάνισε (ὄνος) κν,, .7 δ. . «5 
ἐνκάσισε, ΦαπὉ κὰ 

(ὁ) "Ογκηθμὸς ᾿ ἜΝ 
ἰγκάρισμ αἱ, ὧν Ε ἘΝΗ . μῃπΡ 

"- 4 1γ.-. κ 

᾿Αναπτίχθη, ηὐξήθη. »“-ὶε ἰς «κει 
ΖΞ}. 

'᾿Ανάπτυξις, αὔξησις, 

(τὸ) Πρότυπον, ὑπό. «1 κπἰ '΄΄πῷ' ἃ 
δειγμα, δεῖγμα. ζ. ἢ ᾿ 5." 

Ηὐξήθη, ἐπληθύνθη. κπτὶ σι 
᾿Απέδωσέ τινι (λό- -. 
γον), προσῆψεα. ὠὶ οὐδ] «5. 

ΓἝλαβεν εἴδησιν, μἱ ; 3 ἰ. 
γνῶσιν, 

᾿Ανήναγέ τινὰ {εἰς 
γενδαλ, πατρός}. αὐδ! οτ λον 

᾿Ανέπτυξα, ηὔ: 
ξησε, ΝΜ σαν ̓ ω 

᾿Αγήχθηί(είς γανε τ δ. τ 
αλογίαν). μ} ἐ ὠλϑιὰ 

"᾿Ανάπτοξις (ἡ). «3 δὶς 

᾿Ελεηλάτησε, ἐλα- ΠΝ -κ 

φυρα γώγησε, -, πὴτ 

Ἑκάλπασε ἔτρε -- 

ξε δρομαίως. ΡΝ ἘΝ τ “τ 

(ἡ) Λεηλασία, λαφυ-. 1- “ 55 
ραγωγία- Καλπασμὸς οἷκ, Κα σῶς ἂ 

τὸ Ἃς “φ 

(τὸ) Λάφυρον, λεία. (φ-'.3 ἀ---ῷ 

(ὁ) “Αρπαξ, λεηλατῶν, λα- -» 

φυραγωγῶν. ἜΠΙΩΝ 

Ἤσθμανα, ἐπνευστ- “ἦν, τ ν 

ασε. ὥστ: “δτ 
᾿Εφάνη, διηυκρινίσθη. Ἂς μἡ ζ δτ 

᾿Εφανέρωσε, διηυκρί- -"» “ἢ 

νι, 
μ Ἶ, ἌΝ 

(ἡ) ᾿Οδὸς πολυδιάβατος καὶ “ 5“ 

Εύρεῖα. 
τ 

(ἡ) Πνευστίασις (λα- πο ρρον- 

χάνιασμα). σι ετ 

᾿Εστρουγγυλοποιήθη, λιδι π’σ πὶ 

(μαστός), ἐμέστωσε, “Ἐι ἐ ἘΕ 
᾿Ανεστέναξε, ἐστέ: «-΄ς ατ' τ’ 

ναξε. ὃ ἀπρλζε ρα 



«κα --εἸλ.-- δἱρ 

"Απέσχε, ἔπαυσε: ἘΠ “πς Κατέτριψε {φέρΡμα) 1.» τ τα 

ἀπά τινος. υρ δῦ τε ' Διέσυραν ἐδνομα). ΟΡ ᾿ ἐλμ 

, : “ ἦ2 1 'Ἐξήντλησεν (ἀσθέ- ος 
Λπαγόρευσις (ἢ). “» “Ὁ νεια)--Ετιμώρησε. ὁ Ἴ 

Ξόνεσισ, νοῦς. " ᾿ .1.-Ὲ ᾿Εβεβήλωσα, διέσυρε 1 στ... 1 Ξ. 
(ἡ) ς, νοῦς ἘΝ α ] (ὄνομα) παρεβίασε ΚΤ πὶ εὐ ...} 

(τὸ ἱμάρμαρον --- "ὕαλος, ἀμ 1 ̓ Ἐξήντλησε, καταπό- “151 ἷ, “1΄- “ΠῚ 

(τὸ) Τέλος, τέρμα, ἄκρον, 

πέρας --- Λῆξις ἡ}. αν 
(τὸ) Κατώῶτατον ὅριον πο :υσ. 

ἰμίνιμουμ). 5.» ἀἰ 

ὑτό} ᾿Ανώτατον ὅριον ΑΝ 

(μάξιμουμ). ον ῦ ἀἰρ 

“5 - 

ἘΠῚ (8) Τελικός, ταλειωτικός, 

(η) Περάτωσις, ἀποπεράτω- ι 
σις, ἀποτελείωσις. τ. 

{τὸ} Πεπεοασμένον, περιο- ΜΗ 

ρισμός. » 

ἀποφασιστικός, τελπσιδικος 

(Ὁ) Λῆξις (τέλειωμα)ὶ), τέλος. ἷρ Ϊ 

(ἡ) Τρικυμία, δ Ί τ τι εἷν ̓ 

κλύδων, 

Δ ΑΜΝΝ κοῦ (9). ΕΣ ξ ΕΝ 

ἀτσαον, ἀο αν εὐ ὐΐες ὁ» 

Ξυνῆλθε ἰμετανό- Ν Οὐ , τι νΐ 

τα ϑεμφορα τὶ ΕΓ ΟῚ 
ὧ ἀράν τη σειράν ἡ ϑταῖ, εὖ» 
(ἢ) Περίοδος ἀσθῃ- ῷ, “ ἐὰν 

νείας, ϑῃν» 

Περιοδικῶς “1,5. πὸ ὦ 

ἐναλλάξ. "τ΄ ϑυζ ΕΡῚ 3 Ἂ κ᾿ 

(ὁ} Τῆς ὑπηρεσίας. Ἂ κε ἐρ 

(ἡ) Εἰσαγνελία--Τοποτηρη" 
- 

τεία, ἀντικατάστασις, ἰν 

Εἰς ἀντικατάστασιν, 
ἀντί ἱτινος). 

νησᾳ. 

(τὸ) ἴχνος (ἐξαντλήσεωρ) -- ““"- 
Τιμωρία, ΟΝ 

(ἡ} Βεβήλωσις, δια- «ἡ ἢ 41 

συρμός -- Ἐξ άν- ΠΡΟ ̓' ὌΕΡΝ 

τλησις -- Κακομεταχείρισις, 
(ὁ) Ρωμαλέος -- Αἰχμηρὸν "“ “ 

{ξἰφὸς!, 
(ἡ ᾿Εξάντλησις, καταπό- ΕἾΝ 

νηῦις, 
δ 

"Ἔπιξε, ἐμῇ ἐ ΡΝ 

γι. μ.: 

(ἡ) Πόσις ἱπρότη δόσις πόσεως) ὁπ 

Ἔφαγε (λαιμάργως) “, 
-- ᾿Ὠρέχϑθη. τ ἐρετ 

,“ 2 

᾿Αδηφάγία (ἢ). ὅτ 

τι « 

᾿Αδηφάγος (ὁ), ἽἊΓ 20 τ 

Πόθος ἀκόρεστος, ἐπιθυμία 

ιδιαΚαῦς), ὄρδξις. 
-Ρ͵..--  »ὶ 

ὁρ Ἀλ ἐὯ 

ΡῈ ει" 

᾿Ἀπηγάρευσβ, 

᾿Απηγόρευσα, 

Περάτωσις (ἡ) 

᾿Απαγόρευσις (ἡ). 

ΡΝ 

ΠΣ ΠΣ τε 
᾿Ἐπληροφἄρησε - ᾿Ἀπε’ 

ταλείωσε, ἐπεράτωσε. 

"Επαλείωσε, ἐπαρατώῶ- 

βδη, ἔληξε, κατέληξβΕ, 

᾿Απηγόρευσε 

στὰ τὶ 

σι ἐφ} 



»" 

) Πάραλα , ἃ “ «1... .μ- 

(αΡ μή ὐς 3 Ι, ι.}" “ὦ ἃς νὴ μι
 

[ἦ}) ᾿Αργοπορία, καθωστέρης 
Ὁ 

σις--Ὀναγρος--Διέξοδυς,. υὡ-» 

Πᾶν τὸ κρεμώμενον 5, Σ 

{περιδέραιον, μετάλ.} οὴν Ἷ “ΠΕ ἐπ ̓; 

᾿Εκρέμασε, ξξήρτησε, »ι “ μ᾽ 

"Επεφόρτισέ - ᾧ ᾿ . 

τινα. Ρυ μι ΒΡ ει 

᾿Εξηρτήθη ἔς τινος, δ᾽ αι 

ἐστηρίχϑθη ἐπὶ τινος, τ“ μι 

"Ἔποίκιλέ τι --- "Ἔθε- ὩΣ 

σε κατ᾽ εἶδος ξ.. 2 "ξ 

Κατέστη ποικίλος, -ο πκκι ρἤ “ν 
διαφόρων εἰδῶν, ξ:ἱ ζ..- 

(τὸ) Εἶδος --- Ποικι- 1 Ὁ κὰκ 

λία (ἡ). εἰ τ ξ.- 
(δ) Εἰδικὸς (ὁ ἀνήκων εἰςὀ 
εἴδου), μ«Ξ. 

Τὸ εἰδικόν βάρος ὦ " “κι ἐν 5 
ἰφυσική). ω- ̓ »} 1! 

Ποικιλία (ἢ), 

ἜδΒέσπυοσαν .---- ιρ 

Ὑπερέβη, ΠῚ 

δ .: 
" 

ῤ. πιο, αὶ 
ελιζος ἡ} ως 3. ̓ν 

.- 56 ΤῊ 

“Ὕψος (τό). ὐἸ Πεν 
Ἔδωσε, παρεχιῶ ΌΊ  μβπ} κ»- 
ρησε, ἐδίρησα νἽ 20 » ἦν 

(τὸ} Δίδειν (δόσιμον), “μι “25. 
προσφορά͵ δῶρον. υ» .3 ὦ» 

᾿Εργαλειὸς (ὁ), εἰ ΠῚ 

(ἡ) Λῆψις --- Κοινωνία {μυι “νῦ ..- 
στήριον), μετάληψις. ὠγὼ 

"Εκαίμισε, ἐνάρκωσε, “ ᾧ ΓΩ 

Προσποιήθη τὸν κῶν ρος μκ ημν 
κοιμισμένον, 55! ρ΄ 

δῶ - 

Ὕπνος (ὁ). ῤ, 

Ὑπνωτισμὸς (ὁ} 

-4γ)4-- 3» 

᾿Αντιπροσωπευτικὸς [ὁ}. ὡ ω 

(ἡ' Περιτροπή, προ.) κι; 
ἐναλλαγή. ἀῶ. οἷο 

᾿Αντικατάστασις (ἢ), «ὦ 

᾿ “ πὰ ἢ --" 0 
Ναύτης [ὁ)}, ἘΝ, ΄α ι.3.9. ἡ 

(ὁ) Θρῆνος, δ, ὄρ,» κα 
κλαυθμός, ὩΣ εἰ» 21.» 

Ὁ Νῶε, ΜΙ 
ΚΥ »ν Ὁ 

Κλαψιάρης (ὁ) 59 εἰ Ὁ 
(ἡ) Θρηνῳδὸς τ. ὑοξο ταν 
ἱμοιρολογ}), ζ -“" ΤΟΣ “ἢ 
Ἔνονάτι Ἑ, , “3: 

(κάμηλος). δυὸ ξ 15} ξ 

τ ἘΣ Ὁ 
ΞΡΓΆ “-.;:; ὦ 

Διέμεινε, κατώκησε 

Ἐφ τισε, διεφ ὅτι σα ιἿ : πὶ 
--᾿Ηνθισε(δένδρον) -2"5 ἡ 2» 

κ᾿ Ἐπ - 

(τὸ Ἄνθος (λευκόν). οἷ κα ', ξ ͵2-.Ὁ» 
Δ 

Φῶς (τό), ἀρ. ξ 9: 
(ὁ) ᾿Αθίγγανος (τσιγ- ἡ -- ὦ... « 
γᾶνορς. 2 0 Φ.. 

κι κῷ 7. ΠΣ 
{τὸ) Ἄνθος (φυτοῦ). ἡ ΨΦπ 5" , .»» 

(ὁ φωτισμός φωτα- σοῖο -, 0 

“Ανθηοις (ἡ). ΕΥΡΕΙ 

(ἡ) ᾿Αλωνιστικὴ μηχανὴ. ον 

ὁ) λάρος {πτηνόν}. ΠΕΡῚ 

(ἡ) Αἰώρησις, ταλάντευσις. μι» 

(ὁ) Θύσανος αἰωρούμενος. τ μ᾽ 

Δ πὰ 
»" 

(ὁ) Αἰωρούμανος, κινούμενος. ων »» 



Ων» τ αγνς. ῦ καὶ 

Ξεβασμιώτατος (τί- 
τος δεσπότου. 

ὈΒΕΛΝΨΙΠΝ 

"Ακανθόχοιρος (ὁ. ωϑ 

"σα δ δα ϑον προς ψρ ας 
ἐποθναςν ἀξ εις 

᾿ - "Ἢ 
Πέραν τοῦ (παραπάνω), (ας 

: Βοος κα.» Πέραν ἢ πλέον τῶν ΜΡ ιν 

"“ 

(8) ᾿Ακριβὴς {εἰς τὰς πράξεις) “ἢ, ἔτ 
τυπικός, κομψὸς {εὶς τὴν περ τ 

βολὴν), 
(ἡ) Λῆψις (πράγματος) . δ αν 
πιάσιμον, ὦ...» ωὧφ 

(τὸ) ᾿νδικόν (φυτὰν δι᾽ οὗ Ἐς 

ἐξάγεται τὸ λουλάκι), οὐ. 
και τὴς 

Λουλάκι (τό), κλ᾿ ὧν, 

Ὃ Νεῖλος ({ποταμόξκ), 
ΠΝ 

Αουλάκι (τό), --1 

{ἐτὸ) Νοῦφψαρ (ἀ νθας), φούφαραο. ϑᾺ 

(| Πράθεσις, διάθεσις ἐν αὶ 

σκοπός, σχέδιον, ( ἢ» ) “Ὡ 

᾿Ξ ΞΟ (.}}} 

Νά, ἰδού. ω 

κατέστη ὡραῖος εἰς Δ “σὶρ 

ἐμφάνισιν-- ᾿Επόθησε “Ὁ Ὁ 

᾿Εφιλοδόξησε, ὠ ἢ ΠΦΙ͂Ρ εἰ 

[δ) Φοβούμενος, δδιλι:’ ( ΜΝ ) ΜΝ ἰδ 

ὧν, ἐντροπαλώς, 
ω ᾿Ξ 

(ς) ἐ» 
(ὃ) Τρικυμιώδης, θυπλλῶ: 
δης -- ᾿Εξωργισμένος, 

"Ἔθεσεν εἰς λέξιν 

(5 ἢ “ ἢ -} 
(τὰ Κῆτος-᾿Ο-: 
πὴ πώγωνος, 

Ἔκαμε μνείαν, 

, ἘΨσΖΠλ αι Φ 

ϑ μα τον 
Κἀν κα ΜΆ Ὡ ὑὐ» οἱ κ.ς ὁ» 

,5...} - “ 

ἐμνημόνευσε, - ὁ αὶ ἰ Ὁ 

(ἡ) Μνεία {τιμητικὴ), ἐκ- τ᾿ 
θείασις, ΑΔ." 

Προετέθη. εἶχε. τ τι ΡΤ ς- 
τὴν πρόθεσιν, 5’ ἈΦ ΟΣ 
ἐσκόπευσα, ἐσχεδίασαν (ἐν νῷ), 

- ΞΕ 

᾿Απεμακρύνβη. λὰ Ἰ ς΄ ῳ 

(ἡ) ᾿Απόστασις --- Πρόθεσις “Δ 
σκοπός, .ὕ'΄} 

(ὁ) Πυρὴν (κουκούτοιλ ἐς ἢ ιεδὶ » 
Ὁ σι 

(τὸ) Δίπος, πάχος, ιὦ 

(ἡ) Πρόθεσις, σκαπός, διάθασιο, 4“ 

"Εξετέλεσέ τι ἀτελῶς) Ξ.. ἸΡΙῖ,{ 

-- Ἡμιέψησε, ἐσ (Ὁ 
(ὁ} "Άψητος͵ ὧμός, ἄωρος -- ω 
᾿Ατελὴς (ἐνέργεια κιλ.π.}. Ν κω, 

, 
᾿Ωμότης (ἢ). δ χὰ 
'᾿Εδάνκωσε διὰ τῶν Ξ.,) Ξνς 

κυνοδόντων, Χὲτ ὩΣ 

(ὁ) Ζυγὸς ἰδ, οἱ 
(ἀρότρου), Ὁ »", 

(ἢ) Κρόκη (ὑφάδ). ώἀΟἀσἶἑ τ οἱ 
(ὁ) Φωτεινός, διαφεγ- κα, Βνν 

γὴς--τ,ζοῶμα φωτεινόν, {υ» ) ἷλ 
᾿ ΓΝ 

Ὃ ἥλιος καὶ ἡ σδλήνη, οἰ 1} 

Ὁ '"᾿Απρίλιος (μήν). ὄω αἱ 

(τὸ Παράσῃημον, μδ-' ΤΠ ᾺΡΝ ἡΪ κι 

τάλλιον, (..5) μὰ 
. ΑΣ 

“Ὑψηλόσωμος (ὁ) ωὐἷ 



ὠἷα - 4Υγ-- ΕΠ 

δον λλαξο (» ; ἐξ ΕἾΝ ̓  ΑΝ 

(Δ) Ἥσυχος, ἥρεμος, 
γαλήνιος, εἰρηνιμός. ( ΐω}) ἐς 5 

( εῳ πικὸς ὭκΕΓςς ᾧς οἰ]. 
(ὁ) Παραληρῶν, Φν μ.} . 
ἰπαραμιλῶν), ( (5 ) δϊλα. ξ 8 

ατέρρευσε, κα- - “- 
τρακύλησα. ( :»-"» ) Βα αν Ε 

(6) Καταρρέων, κατρα- 
κυλῶν, ( 2: ) οἷ 

(ὁ) Δραπέτης, φυγάς. (.-..») ΘΕ 
ἬἪστεϊσθῃ μΕ- (ὁ ») 6 εὐ 
τά τινος, 

ΡΣ ᾿» 

(ὁ} ᾿Αστεῖος, χαριτολόγος, ᾿ δ 

(ὁ) Χλευαστής, σκῶ- ΓΘ κᾳ ᾿ 
πτης. ( '») ξις ἷὰ 

᾿ξηγέρθη, . Ν . “,τς 
ἐστασίασα ( Ὁ ) ἘΝ δ, οὖν 
ἐταράχϑη, ἐξήφθη. 
Ἔθραυσα --- . ΝΞ 

Ὑπετροπίασεί ὡς ) ωμπρ 
οοὰ 

Χωνευτικὸς (ὁ). (,3}) “ὼὰ 

᾿Ὠχλαγώγνησε, -ν 
ἐθορόβησε ( Ὡς» ) τ οὰ 
᾿Εξήμεσςε, (ἐξέ- ρασε) (δ )Ρρε εξ 
Ἴσχνανε, κα' 
τέστη ἰ χνὸς 

Πεινασμένος (ὁ), (4) δίῳ 

"Εφόβισε, ἐπτόησε “ὦν 
ἔτρομυκράτησε, ( ὦ γὰ ἘΡΕ ἰὼ 

Ἔρριψεν ἢ ἔχυ- ,. -“ - 

σε (ἀλεῦρι καπλ ( ὡν) ΗΝ εὐ 
Ἔρριψε κατὰ τι- ΜΕ ἕ - τω 

νος χῶμα. 

(-) ἀρ οὐ 

᾿Αντικατοπτρισμὸς ὁ. ( μ ὦ ) ΗΝ 

» ἃ 

Μβετανοῶν (ὁ). ( Ὁ Ὁ ) 5 δ᾽, ξ ελἦα 

(ὁ) Καταρρέων, κα- “Ξ 
τρακυλῶν, ( Ὁ» ) σὰ 

, ΕΝ 
Διψαλέος (ὁ). ( ---.Ά ) ς ΑΓ ἰὰ 

δ δαναος τόν, (κα) τον 
ΠΤ ΣΤῊΝ 
πλανώμανος -- ᾿Αμήχανος, 

τρόμοι, (1::} τἰσ ττοὺ 
βαρ ρχάμενος, προσγει" ( ̓»γ}, ἰῖμ 

Δός, δῶσ, φέρᾳ. ( ἰδιων ) -ϑ 

γον (δ )λό νυ 
ἱφωνῶν, ξπτοκῥαυγ, ( “- τ} (τ 
φάνθῃ, ἠρεθίσθη ( Δ} ΘΠ" 
(ὑνδ ατυρίζων, σατυρικὸς ( γ-- ) Ὁ 

Μεται ἀστευσα. (»Ἐ} . Ἱσ Μ " “πὰ 

(ἡ) μεσημβρία --- “κὸν 
Αἰσχρολογία, σ“ὶ» “ "Ὡ 

(ἡ! ᾿Ιδέα, 
σκέψις --- (υξιτ». Ζ ὡνπ υ 
᾿Ονειροπόλημα -- ᾿Ανησυχία.ς 

᾿Επετέθῃ, προ- 
σέβαλαε (πόλιν) (κ ) κ΄. ἯΣ ἐν 

ἔλετεν ὄησε --- 
᾿Εξηβραΐσθῃ, ( Ἂ» ) 5»Ὁ, ̓ αἱ 

(ὁ) ορηγός, («.Δ) δἰ με΄, ς Ὁ 
“Προηνούμεανος (προελαύνωνῃ Λαιμός, 

(ὁ) Κατεδαφιζων, κα. " 
τακρημνίζων. (.»)}ὼν» 
Συνεβίβασα, ".,ᾳ. «Ὁ 

συνδιἠήλλαξα, ( «μὸ ) ω οἷν. ἐῳ οἷαι 



ὧρ »Ά “- ἔττ... Ἅ 

Ὃ “Αδης, κόλασις, ἄβυσ ἸΔΈ 1 (δὲ “Ἄλως --- Φωτο- ἊΣ 
ὕος, Ε στέφανος, (ὁ»} . 

.᾿ 
"ψεύθασε. ( -Ὰ} ) ἸΚδνὰ ᾿Ανυπόμονος (ὁ}, ( δ» ) » 
᾿Εσηκώθη ΔΕ μὰ εἰ | ὦ Θνητός, “ἡ 5 
ακόνῃ. ( - ) ὰ ᾿ὐ Ν " φθαρτός. δ} ριυ δὰ ̓ εἰν 

.« 0. 

(6) Κογιορτός, σκόνη. ἂν "᾿Απεσβεομένον χρέος. ὅ} ὠ 3 
ῥλόριον κονιορτοῦ [ἀτμο- “ς ιχ ἝΝ 
σῷ αἰρας). ἂν Ἔδίψασε, ( κ᾿ ) τ. ᾿ οἷω 
Ἔπνευσε (ἀήρ), ἐφύ-. ὁἔ 5’. 5 “ 

αηῃσεν (ἄνεμος). --πρ -Ξ 

"Ἔξόπνησεν (ὕπνου), 5. πῶ 
»Ὦ, .- 

{τὰὶ Χάρισμα, δ᾽ρον, {.--..}} Δ 
(τὸ) Εἶδυς - Κατά- αν νν 
στασις. ἊΝ ξ --- 

(τὰ) Φύσημα (ἀνέμου) --- ΩΝ 
“Ὥρα. ἣ 

. ικ 

(6) Κονιορτός, σκόνη, --- 
» , 

«Ὀύσημα ἢ πνοὴ (ἀνέμου), - -᾿ 
᾿ ῳ »" “- .-. κ« -- 

(ὁ) "Ανεμος “Ὃς, κ΄, Γ΄ μ΄ Ὁ χὰ μετὰ κονι" 
σρτοῦθ). 

᾿. Ν .»" μ - α΄ 

“ἘΕκτύπησε (βαρειὰ) “ΞὩπο ᾿Ξ} 

“»}ΡΡ᾽ -- 1 Κ ατέστῃ ἠλίθιος, ᾿. τς 

δειλὸς ἰφοβητσιάρ,) τ ἐ Ξ 
(ὁ) ᾿Ηλίθιος -- Δει- Ἴ » , - 

λὸς (φοβητσιάρη), “-5 τὺ ΞΡ 

{ἡ} Πιτυρίασις (ἀσϑέναια). 
᾿Εκέρδισε (τὰ Γ .“πὖν 

πρὸς τὸ ζῆν), . ἌΡῸ ἘΌΝ ω“-"Ὁ 

Ππροσαγειώθη: Κατέβη 1. "“. ἢ, κα 
ἔπεσε, κατέπεσε. ": 

-" π 

ἂ, γιὰ 

ἢ ὥκ ΡΟ μα 

᾿Εξέπεσεν (ἀξία). ΚΕ ΒΡ 
Κατεβίβασε -- Ἐχαμή- “- 
λῶώσεν (ἀξίαν), "οἷ; ἀν 

(ἡ) "Ἔκπτωσις, ἐλάτ- ἘΕ αν ΜΝ 
τῶσις, χαμήλωσις. ἤν. : 

(ἡ) Προσγείωσις, κάθοδος, ε Ἃ μα 

πατάβασις, πτῶσις, 

Ἢγάπησε, ἠράσθη, ξετρελάθη, -Ὁ τὰ 

Περιεπὰ ἀνήθη. Δ 4 σπ} ἐρ οἷ 

(6) Ξπουδαῖος, ἐνδια- νὰ Ὁ 

φέρων, (ὁ) ἣν 
(ἡ) κεφαλή, κορυφὴ --- 
᾿Αρκχηνγὸς Αἰγωλιός {πτ|} 

ω 4 - ΛΆ, 

Ζωύφιον (τό). ( ) οἰ μὰ “ξ ἀκ 

"Εσβεσμένη (φωτιά κλπ), 2 
᾿Ακίνητος -αππΑπνους. -" μοὶ 

Περιθῶρι- γα κι δὰ 
ον (τό). (ω: )υ)» εὐμ 

(ὁμ) π εύϊω 
Κατέστῃη εὔκολος, εὖ- 

(Δ) μὰ ἱβ 

μω, εἰ 

ερὴς -ο᾽' Εξηυτελίσθη 

Εἰρωνεύθη, 
ἐγέλασεν 
εἰρωγιυκῶς, 

. -" ΣΥΝ ι» 

(ἡ) κυρία, δέσποινα, ἌΝ “ξ (. 

"Ἔδειξε συγκα- ᾿, 

τάβασιν. ( δι» ) σι «5.8 

ΤΌΝ (τὸ) ᾿ἐγδίον (γουδι}. ὦ 2.9 5 .. 

"Ἔχάαϊδευσε, 
Ε “- 

ἐθώπευσα, ( ..» ) δ, “τ "ὦ 

(ὁ) Πίπτων --α Δύων Ρ' ΝΝ 

(ἀστήρ). (ῳ ) Ζ 
(ὁ) μανιώδης, ΜΝ 

ἐρασιτέχνης. ( ..» ) δὲ μα, ξ -» 

(δ) ᾿Ατμόσφαιρα, ἀήρ 
“- [ἡ) Στερηθεῖσα τέ" 

κνῶν (μήτηρ). 
(»»)0. 



ωΝ 

᾿Ἐξέθεσε (ἐξετσίπωσε) 5“ “Ὁ «{πτ| 
ἐδ σφήμισε, ἡτίμασε. νων 

“βίασε ἰγυναῖ' ἮΝ μὴ». “ὐ“ 

καὶ, ἡτίμασεα. 

{Ὁ} Ἔκθεσις, δυσφήμησις, . Ἐκ 

--" 
ἀτ μία, ἀτίμωσις. 

-"- Ἁ “"- 

Ἔκθεσις, {ξετοίϊ πῶμα) 2 ἘΠΕ 

(τὸ Σκάνδαλον, αἶσχος, 

ὄνειδος, ᾿ 

᾿Ατιμία {ξετσιπωσιά). διλς 

Κατέστη κουταοδόν- ΤΙΝ Τα 

της στρ 
(τό} Θράαθσμα, θρύμμα, σὺν , 

σύντριμμα, 

[ὁ}) ουτσα. ὁ ΜΜᾳΨᾳΨᾳΨΨ{Π " 

δάντης, να ΤΟΝ “ἢ β ' 

Ἔσταξε, ἔβῥεξε (οὐ ιν "πὶ τς 

ρανός}, ἐδά τφυσε, τ Κα 

(τὸ) Βροχερὸν ἰσύν' “« Δ Σ 
νεφον). ΩΝ “ μῶ 

᾿ἘΕμετριάσθη ἢ ».} ΗΝ 

κατεπραῦνθη Ρ ὌΝ εἰ 
τινός πεῖνα}. 

᾿Εσατύρισα, 

Συλλαβισμός ( » ) Ἐπ) τ 

Τὰ γράμματα τοῦ : 
᾿Αλφαβήτου. ΐ ὡ Σ 
᾿Αλφαβητικὸς (ὁ). Ὁ 
ἭἬἭναψε, ἀνέ’ 
φλεξε (φωτιά) 

Ἐκσοιμήθη Φ-“- δι σ΄ ρς 

(νύκτ. πόλο ῇ 
- Διενυκτέρευσα, ᾿ 

(ἡ) Νυκτερινὴ προσευχή. Δ -α 

᾿Εγκατέλειψε, Ἰαρή- » ν-, -ἦ 

τῆσα, ἀφῆκε, “προς 
Ὁ κυ,- 

᾿Εγκατάλειψις (ἡ). 

-- ΕΥΥ.- Ῥ;Ὰ 

μ᾿ -"" 

Κατωφέρενα (ἢ). ὁ μὰ 
Ἵ Ρε Α »Ἐ " 

(ὁ) ᾿Εξηντλημένος, “ὦ ἃς, 
πεπτω κῶς, 

ὁ ἐπ ιβαὰ 

Κατέστη ἠλίθιος. ἐ-πθ οὶ 
᾿Ἐξππάτησε, ἐδόλι- το πάτησε, ἐδολεν ἀητοῦ 

᾿Εκέρδισε, 

(ἡ! Ὑπόϑεσις, ἐνασχόλησις “.“ - 

-- Ἠλιθιότης. τὸ 

ἪἩλίθιος (ὁ). μ" κ᾿ ἽἼ 

᾿Κκτινοβό- »" 

λησε, 
[ "ἢ ΄' τ 'πτοα 

(τὸ) Σήκωμα κανιορ- 

τοῦ ἰσκόνισμα). ΠΟ, “μιν 

(ἡ) Σκόνη, κονιορτός. ὃ μιὰ 
"Εξεκούτιανέ τινα ΕΝ ι “εκ 

ἐγῆρας)), 

᾿Ἐμωράνϑη, ἐξεκούτια - “' 

νε---Ἐμωρολόγησε. ΕΑ ΚΑ Ἶ 

᾿Ἢκολούθϑησε τὸ . ὁΞ : δ ς ᾿ 

Κ ατέστη μανιῶν τ . 5} "ἢ 

δης μέ τι, οὐξω ΟΣ 

Κατηγόρῃησεν (ὁ 
εἷς τὸν ἄλλαν), ΟἋΞ “ν ΑΣ Ζ; ΜΕ 

᾿Αλληλοσυνεκροῦ-. .1.1. κῃ ,.. 
σθησανία! μαρτυρ)  »ἰναδ νι " 

(τὸ} Ξεκοὐτιασμα, ξεμῶώραμα. ΠΕ 

(τὰ Παραλήρημα, παρα: ἐν 

τωκραῖν ἡϑδὼ “ ὐλὰ ἐὠλδε 

ἀρότου ἡ ων νὰν 
“4 

[ἡἦ) ᾿Επεαυφημία, ζητωκραυγὴ εδῶω 

᾿Εξέσχισα, ᾿" Ἂ τ’ “ἰ.«ἘΠ ρι 

διήνοιξε, ὄλχα “πρὶ 



ΔΆ 

“Εσυλλάβι- π-.΄ῸΌ  Ξ,. « 
τα (λέξιν). “-“Φλσε τ 

Συλλάαβἔιυ- - 5 ΘΠ ὦ ΤΥ κα 

σμὸς ὁ. τό δ 
(ἢ) Σάτυρα, Αἰβελ- - ΑἘόόα μὲ 

λος (ὁ), ἘῸ δ᾽. } 

, . 
Ἡσύχασε, ἠρέμησ "“ ἢν « 
καταπραὄνθη, κῃ ς Τα 
᾿Ησύχασα, ΞἜ .. κε 

κατηύνασε ἵ μὰ ' ἐμ ἀπε! 1 Δ 

᾿Ἢσυχία, ἠρεμία, γαλήνη. ΕΓ ΕΤῚ 

Γαλήνη ψυχῆς, ἠρεμία ᾿ 
πνεύματος. δι ὁ γμὰ 

Ἵ 

᾿ἩΗρέμως, ἠσύχως, σιγά, β λιλ- 

(ἡ) Καταπράύνοις, κα- Ὡς «Ὁ 
ταύνασις, εἰρήνευσις, Ὄ 

"ἢ πῃ 

Βλεφαρὶς (ἢ). «ὐαοὶ, ξ᾽ “τ 
Ἡλλοιῶώθη ἡ..." “ἢ ὅ,. ὦ 

φωνὴ). Φοοἰξλέ εξ 
Κατηδάφισε, κατεκρή: δ μα “κ 

μνισε --α ᾿Εξήντλῃησε. 

᾿Ἡπείλησα, ᾿Ξ σα ΣΤ ΄ςς ὅκ 
ἐφοβέρισα, ᾿. ῶρρ Ξ. ΣΝ ἀκ ὐὦ 

ᾧ τα ὩὭΞ ἢ 

Ικατηδ αφίσθη, Δι πξεο τ Ϊ 

 «- 
Κατεδάφισις, κατακρήμνισιο, ΜΒ... 

ΠΠάταγος (πλατάγισμα). ὃ ὦ 
»} - 
χἰνλῶ (ἡ) ᾿Ηπιότης, μειλιχιότης, 

ἀ .-. αὶ δ. 

(ἡ) ᾿Απειλή, φοβέρισμα. 5 0.52 ὁπ 

᾿Απειλητικὸς (δ). ἌΝ 

Ἔχύθη αἷμα ," .“΄Ὸ  -σ 

(ματαίως). Γ ἢ τ 6.) 

᾿Εσπαταλήθη περιουσία ἠ1 ω 

(ἀχρήστως). 

-- γέ -- 5 

(ἡ) Μεσημβρία ." πο 5. ς- 
μεσουράνησις ΜΑΣ 5. ἢ 

Λατανάστευσις - "Ενείρα ἡ. " »ἢ 

Τοῦ ἦλθεν "πὶ ““ ΜΡ 

εἰςτόνγοῦν “ὁ ὁ στὸ! ω-Ξ 
᾿ς χα... 

(ἡ) ̓ Ανοησία, ἀσυναρτησία, 

μωρσολογία, ως 

᾿Εκοιμήθη. 5 τ, δ 

᾿Εμετρίασα πεῖ: 
νᾶν, Κατεπαυσῃᾳ Ὁ..3} εξ ἐξ 

"Ελαφρὸς ὅπνος (νυκτόρο). 

(ὁ) νγπνου --- Κατάπαωσις͵ 
καθησόύγασις. 

ἔς 5 

.Ξ 
“Ἔνευσθ δι᾿ ,.δ5 ἂς 5" 

ὀφθαλμοῦ. “πὶ 5 
᾿Ἔπετέθῃ, ὥρμησε, Ν 

ἐπῆλθε, ἐπέδραμε, ὡβ πε τ, ̓ ρ-Ξ 

᾿Επῆλθε ὁ χειμῶν, ΕΊΩΝΊΙ 
ΟΝ 

ΓΕφοϑος (ἡ). 6929 Δ....ὄ 

(ἢ) ᾿Επίθεσις, ἐπιδρομή, ΝΥ, 
ἔφοδος. ρΞ 

᾿ ᾿ 
᾿Ἐπιθετικὸς (6. ως »Κ 

Κατέστη ἐλαϊτῶματ 7.“ κ΄’ 
ἧς, ἀπ ἢ ὥσῆξτ Ὁ Ξ κός, ἀτελής. 

(ὁ) Εὐγενικὸς τὸ ᾿ἘκλΛακτὸς ΜΡ. 

--- ᾿Αγνός, 
τ 

(ἡ ᾿Ελαττωματικότης, ἀτέ-. .5- "κ᾽ 

διοι. 
1.25 

(ἢ) Δρομάς - Μιγὰς [πατρὸς Ὁ 

ιουσλ, καὶ μητρὸς δούλης) ἡπ 

Καμηλοδηγὸς (6). ΜΠῈΡ- 

(τὸ) Καμηλοβατικὸν σῶμα, Ψ- 

(ἡ) Ξάτυρα, δυσφή: ΙΑ ων : 

μησιῷ. 
3 ᾿ς 5 

Λίβελλος (ὁ). 



«» 

Καθϑωῦ κοι καν 

γήθη προ- ἄνα ὁἸις τ ρ! ις τ
ῷ ᾿ 

σηῆν ἀτολίσθη, 
“π} 

(ἡ) Καθοδήγησις -- Εύθετα ὁδός, ις ΔῈ 

ΣΥΝ 
ἐὰ ἀπεριβοράσ ὡσσάῖς εὐ 

ϑορσκα, μετ 
(τὸ) Δωρίξειν, προσφέρειν. “|μ4] 

γαβρτος κονσς, σοὶ 
Οὗτος, τοῦτο, ΕἾ ͵α ΒΡ 

Διὰ τοῦτο, ἘΝῚ 

δυο, κΠ πβνυΑὐτα τ 
Ἔμόρφωσε, ἐπαι- ΕΝ Ὁ ἈΡΝ 
δευσε͵ ἠθικοποίησε 

᾿Εμορφώθη, ἐπαι- 5.“ 
δϑεύθη, ἠθικοποιήθη, "τ΄ ὍΤΙ ἐμ Ἂν: 

(ἡ) Μόρφωσις, παίδευσις, ΠΝ 
ἠθικοποίῃησιο, πα ὰσο 

ΕΝ τ 
(τὸ) Μωρολόγημα, φλυαρία " "ἂμ 

(ὁ) Λωρολόγος, φλύαρος. Ὅν ὧδ 

ΡΉΝΟΥ Ἥ ἜΕΡΕ ἜΩ 
ἀνέγνωσε ταχέως. 

προ δῆνυ ας). ρα τιμς 
ἱμαρολόγημα μῦς, Οὐ Δα. μὰ 
Παρέψησα ἴα Ἴ, ̓ κ “1 ι 
(κρέας! οἷσα 

ἘΞ πμ τε ἃ »" 

Παρεψήθη. [μευ σοι τοῦ 

-- τὸ. ΕΡΕῚ 

᾿Εκουκούρισε {περιστερά}. ᾿ἰ}} "" 

᾿Εμουρμούρησῃ (κάμηλος) 
κΥ, ἐγουργούρισε πο γα 

(6 ΔΛ ἀταῖος, ἀνωφελήρ, Ν" 

ἄχρηστος, 2 ὦ 

᾿Ανωφελῶς, ματαίως, (στὰ τἋ 6. 
χαμένα). ας 

-,ζ,» .--» ᾿Ἔχύθῃη τὸ αἷμά τοῦ ἘΝ μι Ὁ 
ἀνωφελῶς [ἐπῆγε 
στὰ χαμένα) 

Φωνὴ καμήλου {γουργού- ᾿ - 
ρισμαλ οἱ 

Προσήγγισα, γ), .“ “Ἰ΄.χ ναὸ... Ὁ 
ἐπλησίασε. τὼ “« ἵμῥ ἂρ τς 5 ὦ 

᾿ μ᾿ παν 

ὁ Στόχος σκοπός οὐ ἷ. ξ ὖϑὸ 

᾿Εχαλάρωσε, ἐξέλυσε --- ΝΣ 
'Ἑκουκούρισεί(περιοτερά)" ὁ" τ΄ οὐ μρ 

᾿Εχαλαρώθη, αὶ “τ 
ἐξελύθη, “αν ἐμ 

(ἡ) Περιστερὰ --- Κουκού- Ψ - 

ρισμα (περιστερᾶς). ἘΝῚ 

᾿Εκρήμνισα, 5... 
κατηῦ ἄφισε. ΤΕ ῥτῖτ.. ω ἫΝ 

Κατηδαφίσθη ἔρθι- 52.“ 5 - κα 

πώθῃ, κατεστράφη. ἢ ρος ζ | 

[ἡ) Κατεδάφισις, .᾿ ον 

ἐρείπιωσις. 

(τὸ) Ρἀκσος(κουρέλι) ρἷμο ΟΣ 

οἰμρ᾿ 

“ ΕΝ " ΝῊ 

"ἢ σεν 

(ἡ) Ναυτία. 

᾿Ησούχασε, ἠρέμησε 

(ἡ) 'Εκεχειρία, ἀν ἀ- ἊΣΕΦΤ 

κωχῆ, ἘΠῊΝ ζ. Δ, μ᾽ 

1 ἀρμοτον ται Δα ίαος ξ Αν ᾿ 

Δ [κατηόθυνοῦ ὦ» Φρα ἐρτς 
᾿Εδώρησε, ΒΡ ἢ ἢν ΤΕ 



Ὁ» -ἰττὰ-- ΑΙ 

ἀν ν ἐὐνμηα ἔρις, ζ λμ. ΜΝ (ἡ) βωρολαγία, ἀνοησία, 41) ,»᾿ 

Αἴσεσις (ἢ), ἀμί Ρόάπαλαον (τό), ΠῚ , εϑήα 

Αἱρετικὸς (ὁ). “Ὁ μ᾽ ᾿Εδραπέταυσε (τῷ- οὐ, ον 

ἐπάσπουσα, ε»: μ ξ σι. ἐξ ᾿Ελιποτάκτησε, Δ, ἘΝ ] ὥρισυ 

(ἡ) ᾿Επίσπευσις, σπουδή, εἰ ξα ᾿Εφυγάδευσε, «Ὁ ον ἢ.9 νσς ἐν 

Ἔ3 56 8, - δῷ ." ὅ.» . απο» 

ἐξέχυσε. ὃ Ἰ» φ στ, " πὰ 

(τὸ] Χύσιμον͵ ἔκχυσις, ΠΕῚ ῖς ὦ τ 
»ρϑ Ὡ .»- 

"Εγήρασε, ὑπερεγήρασε: Κ᾿. τ᾿ ρου 

Κατέβαλέ τινα ὁ ὅἄῃῃ “ Ὁ ΝΒ 

χγρύνος {τῶν ἐγῆ- οὐ ἊΣ ζ. 
ρασᾷ). 

τὸ “Αλεσμα(κρέατος)β, (ὦ ἦῥυ» 
Νν 

Γῆρας (τό). ῥυ 

Πυραμὶς (ἡ). ρἰυαῖιςε οὐκ 
Γέρων (δ). ῥ τ 

Ἐπέσπευσεν ἢ ἐπέ: "2 
τάχυνε (βάδισμα). ω ͵,στ. ὦ -. ̓  

᾿Εξυλοκόπησε, ἐρρά- δ“ - 
βδισε, 5 ΨὩ ἐς Ὁ 

Ἔχλεῤασα, οἷ Ἵ ἮΝ ΩΣ “ 
ἔσκωιμε, .ῳλἢ".9 γῴω τ 5 οἷ μ᾿ 

“λευασμός, δΠιιὼ 

(ὁ) Χλευ ἀστικός, 
εἰρωνικός, ΨΗ͂ΡΝ κανν “ 

Λέων (ὁ), ᾿ », 
Ἐχρωμάτισε ἋΣ - ᾿ δ. , -" 

φωνὴν (ἀνα- ζ. Δ στο» 
γνώστης, τραγουδιστής). 

Ἑνγέλασε, σα ΟΝ 

(ἡ) Φυγή, ρα πέταυσις ΙΑ» 5 ..., .δ 

--..... " μ᾿ Μ᾿ ." (ἡ) Φυνγάδευσις --- Λαδρᾶμ ᾿ς “2 

πάριον. τ Ν Ν 

"Ἔπαοσαν εἰς 
σύγχυσιν, τὰ- 50} ΖΞ. σε ξ “Α 

ραχὴν κἀν β απο 

᾿Ησταιδύθη, Ἐ ευν ̓ ξ΄ 

(ἡ) Σόγχυσις, ἀταξία, ταραχή. εολ 

Φύρδην, μίγδην. ξυ" Ὁ ξ-5 

ἀαατελ ααβάδι το νς ὑπίι γα 
(τὸ χαος, συγχύσις, Ἀπ᾿ α 

Οὔρλιασε (σκύλος). «-.59} "τι -.. 

᾿Αηϑέασα [(ἔσιχ θη). ἐκ ἢ}, » 

(ἡ) ᾿Απέχθεια, ἀηδία, ᾿» 

Γάτος (ὁ), ἜΝ : εἶα 

Γάτα (ἢ). “να “ἢ δ» 

Οὔρλιασμα (τό). “- 

"Ἔ κοπάνισε, συνέ- 

θλιμψε, τι ".» 

Κοπάνισμα {(τό), 

"νέσπειρε διχό- “,5.  ὙΥ μας 

νοιαν προϊκάλεσε Ἔστιν» 



ς» 

ἜσΘεισε. ον σοι Ἷ Ὁ 

δρ ν Υ ΠΡ ἭΝν ξε, 9} ἐς ΕΞ 
ἐ κα τ Ραύστον, νς ι ΜΠ 

“ἜἘΒ-ε , φόρα ας 

εὐθυμίαν Εμειδίανς “Δ Οὐ τι ευῖα 
ϑρυτο ̓  ἀφο τος. οὐλρ9 ω 

ἐεδθυμο σοῦ Αἱ 
Ν ὀθυμία, ἐν φαιδρότης, ἀκ 

ΥᾺ Εὔθραυστον, ἯΙ 1: ΜΝ 

ἜΕθραυσᾷ, συνέτρι- 

ψ8, ἐθρυμμάτισε, κορτο ΘΑ 

᾿Ἔθραύσθῃ ἐθρυμ- Ἴ 

ματίσθη, συνετρίβη γε 2.) δ 

(ἡ γηθναῦσις, σύν- ἡ “2 
τριψις, σπάσιμον {τ ̓ρ 2 Ἴρδιν 

(τὸ}] Ξηρόχορτον, ἄχυρον-- να 
᾿Αϑύνατος, ἐξησθενημένος ΚΝ 

᾿Ελύγισε (κλάβον Σ 
"ἢ κι ἃ, π.}. - ει - 

Ἅ -" 

(ὁ) Λέων---Σαρκοβόώρος 2 ΡΒ 
᾿Οροπέδι- . π - ἡ ὃν [τό]. ΡΝ 5 Ὲ ιν ἄδμοσουα 

“Εχῶνδυοε ,., δπιοΠἘὁὌᾳὄσπ Ὁ 

(τροφήν). ἴω βρῆ τ 
“Ἤδίκησε. κ᾿...) 3 ΜΟῚ 

᾿Εχωνεύθη (τροφή), κρῖ καὶ 

Πέψις, χώνευσις. 

«Ἀωγυτικὸς (ὁ), 

(6) Δύσπεπτος͵ ἀχώ ΙΝ. 
νευτος, 

υσπεψία (ἡ), 

-- τὺ -- “μὴ 

«} .- 

Καναρένι {τό)͵ .} ΡΝ 

Ἔσεισε, διέσεισε, ,5 “ 
ἐπόνησε, ἐκλόνισξ, Ὁ». τ: ΕῚ 

ἌἍ .- 
᾿Εσείπθη, ἔπαλε, π τ Ἶ 
ἐδυνήθη, ἐκλονίσθη -Ττ, ΕΟῪ 

Διάσεισις͵ σείσιμον οἷ χα ', "» 

(τὸ) Σείσιμον, δόνησις, σεισμός, ΠῚ 

(ἡ) Ζωηρότης, σκίρτημα (χαρᾶς). 5. γϑ 
(ὁ}"Αντίλαλος, ἀν- . 

τήχησις βροντῆς. δ’ 
(ὁ) Καονισμός, διάσ!ισις, 
σείσιμον, κοὐύνημ α, 

ΠῚ Ἀ -- 

2] γυὰ 

ἍΧΑ] 
ἀ σπἐω ν 

Παλμὸς (ὁ). δ καὶ] 
"Ἔσπεωσε, -“υν 
ἐπέσπευσε ες . ζ στ, " ξ 

Τμῆμα νυκτὸς [χρῶῦν. . 
διάστημα νυκτός} ...-"} ῳ δὺΣ 

ΠΥ ΕῚ 
᾿Ηδυνάτισε, κα’ 
τέστησεν ἰσχνόν 

πΙσχνανε, 

ΕΝ ὙΠΡῚ 
᾿Εχαριεντολόγησε, ἜΝ 
ἠστεΐσβη, Ἀο Ὁ ᾿ γ 

(ἡ) Ἀαριεντολογία, ἀστείσμός, “,. - 
χωρατό, ἘΕῚ 

μ᾿ ᾿ 
(ἡ) ᾿Ισχνότης, λιγνότης. οἷν 

-" .} - 

(ὁ} ᾿Ισχνός, λιγνός, ὡὶ .α ΠΣ 

(ὁ) ᾿Αστεῖος, κωμικός. ἘΝῚ 
" Ὡ  ῊῈ ᾿ 

κωμῳδία [ἡ), 4: τ αἱ 2.) 

Κατετρόπωσε, ἐνίκησε Ὡᾳ- 

(ἐχθρόν), αὶ Σ 
Ἡττήθη, κατε- “- Ἵ 
τροπώθη, ζ. »: ἐῤῥτ 

(ἡ} Ἧτται κατα- 
τρόπωσις, ῥ ̓ ἐν ἐς :Υ 



Ὁ» 

ΙΧ 

ἈΦ. 

" ἢ μ] 

ὅλο τέ 
εὐ εκ 

ἘΠῸ 
- ἐχλεύ- 
παν εἰρωναύθη ὡς τα δτ 

(ὁ) Χλδυασμός, σαρκασμός, κῷ ! 

Οὕτω, τοιουτοτρόπως. 

Καὶ οὕτω καθ᾽ ἑξῆς. 

Ἐβάδυισεν ἐπιδαι- 
κτικῶς, 

(τὸ) ἱερόν (ναοῦ) 
-- Σκελετὸς (Ὁ). 

Ἔτρα γούδησβ. 

εἰρωνεία, 

[6] Χλευαστικός, εἰρωνικός, . ἡ “- 

σαρκαστικάς. ΕΣ 

Σαρκαστικά, εἰρῶ"- ὁ “2 Ξ ὦ. 1 

νικά. ὁπ. -- κ 

λήπως ; μ᾿ 

Ηὐξήθη. τρίχωμα, 
κατέστη δασύώτριχος «νι ς ες λα 

δι} 
Τρίχωμαι (τό). “ΜῈΝ 

--ὃι. 

Χχον διγὴ τρίχα, γουρσυνότριχα, ἀξ λὰ 

“Ἄγκυρα (ἡ). ας 

(ὁ} Δ ασύτριχος, τρι- ἥ Ἴνα ΜΕ 

χωτός. 

Μϑμετέδωσεν ἀβεβαίας 
ἢ ψειδεῖς εἰδήσεις, ΜΟΥ τ 

(ἡ) ᾿Ανεπικύρωτος ἢ ἄβε: 
βαία εἴδησις. ἘΞ 

(ἢ) ΜΜυροβάλανος 
(δένδρον). 

(ἡ) "Ελλειψις {γεωμετρικῇ}. τ-- οὶ 

᾿Ελλειπτικὰς (ὁ), “πε ϑδὶ 

᾿Εξησθένησέε σι," 
τινα (ἀσθέν.). υἸε ! ΠΕ 

ι ᾿Εφθισέασε -- Ἐμὼ»" ΕΝ ε΄ μα 

βάνθη, παρϑαλήρησε 

εἰ» ἘῊ:Μ 

ΜΠ ΒΒ .- 

ΓΙετιτικὸς (ὁ). ι.-2..-Ξ99Ὁ 

Τὸ πεπτικὸν σύστημα “»" Ἄμ|} 

Ἔπεσε ραγνδαϊα .- 

βροχή, ἔκαμε τἷ ὁπ 
νεροποντῆν, 

Ἔθάκρυσεν (ὀφθαλ - Ὡς ᾿ς Ἔκ 
μός), ἔχυσε δάκρνα 1 

Αδιάκοπος καὶ 1} Ψ' Ὧκ 

ραγδαία βροχή. 

Λύκος [ὁ)} ΡΣ 

᾿Αλώπηξ (ἦ). πω 
᾿Ὥλέσθησε παρε" . πο 
πάτησεα- Επείνασα (92) τ." μὰ 

Ὡμίλησεν εαἰ- κ᾿ ἀη} ν΄ 5 σ σ 
κῇ καὶ ὡς ἔ: δι φάτ ρ Ξν- 
τύχα (στὰ κουτουροῦ). 

Εἰσέρρευσᾳ 
ἐπέπεσε, ὥρμησε. ὡΡ φὐϊῦ ̓  «οὶ 

᾿Εβάδισε ταχέως, δι'ὀ ὁ - “ : 
Ἦλθεν ἀστραπιαίως, -Ρ κ΄ 

Κατέστη ἐλαφρόν, ΚΠ 

ἀραιόν, δ.9.}} “τεῦ 

Ἔπνευσεν ἢ ἐφύσησα 7 
ἄνεμος ἰσυρίζοντας), ΕΞ ἰδ 

ΓἜΛλαμιμε, ἠκτινοβόλη- ὅ- Ἵ Ἴων 
σα, ἀπήστραψε. «ἀ!α]} 

(ὁ) ᾿Ελαφρός, ἀραιὸς --- ᾿ 

᾿Ελαφρόμυαλος. - 

(ὁ) Λάμπων, ἀπαστράπτων “ .15.Ὁ 
-- ᾿Ελαφρὸς -- Διοαφανῆς, νά 

" "ἰὶ " ε (ὁ) ἄνεμος σφοδρός, ΠΕΡῚ ἐ 

ἀστραπίατος. 

Κατέστη 
λεπτεπί- «ἀράς ἀρὰς μὰς λα΄ 

λεπτος, λιγνός͵ διαφανής. 

(ὁ) Λεπτεπίλεπτος, λιγνόρ, 

διαφανής. 

{τὸ} ᾿ιΟλίσθημα, πα- 
ράπτωμα, οφάλμα, 

"δ 

λίαν 
ΜΝ . 
δ΄, μΑκ. μῶν 



»"» 

« ᾿Αλληλούϊτα » ἢ 
δά ν0 410» ΒΡΝΙ 

“με! ̓  μη ΤᾺ μὴ ωἹ 

Ὦ  Ω Ἵ 

ἐκάη 

ΕΤπεν : 

Ἤρχισε τὴν 
ἐργασίαν, 

᾿Ανεφώνησε νήπιον 
{κατὰ τὸν τοκετόν}, 
᾿Απήστραψε ,».5 - ΄ - - -ὖὐὦν 8 

πρόσωπον ..».} ΕΝ, αν ' 

(ἐκ χαρᾶς). , 
(ἡ) Ἡμισέληνος “Σ ἶ 
ἰμισοφέγγαρο). “ἢ ὅλα 

(ὁ) Φόβος, τρόμος, 

(ἡ} ᾿Αρχή, ἔναρξις, 

(ἡ) ᾿Αγαλλίασις, χαρά, 
εὐθυμία. 

(η) ᾿Εξύμνησις, δοξολόγησις ες 

ἐπευφημία, τ 

(ὁ) Χαλαρός, πηκτώδης. ΨΩ 
ἃ 

(ἢ) Πηκτὴ (ζελατίνα). » 

(61 Γλοιώδης, κολλώδης, ΝΕ 
ἰξώδης. κα 

Ἄν « 

“Ἔλα, δεῦτε. ᾿ ἐᾷ 

ἜΣ 
(ἡ) Πεῖνα -- ̓Απόβρασμα 

{πων εξ κοινωνίας, 

(τὸ) Σπαράγνι (φυτόν 

"Ἐκ “- Νὰ 

(ἡ) Σκνὶψ (σκνίπαλ), πο. ξ 4.» »ἢ 

(δ) βάρβαρος, ἀπολίτιστος, ὦ “ἦν 
ἄξεστός. “----ἰ 

᾿ 
(ἡ) Βαρβαρότης, ἀγριότης, τ... ἢ 

Ἔσβυσε (φωτιά), καθη- 
σύόχασε, κατεπραθνθη. ΠΑ͂ΜΕ ἘΨῚ 

ΑΔ Ιφ ΚΕΡῚ Ἔσβυσε ἰφωτιάν) κα- 
τεπράθνε - ᾿Ενάρκωσε 

(ἡ) Καταπράθνσις, κατα- ΝΝ 
'κάθισις --- Σβήσιμον, »»Ἢ» 

τες οἷα 

᾿Εξησθένησε, Ἰπ“.-ν ᾿ 

ἴσχνανε. σα λα 

᾿Εγέλασε βλακω- 5, κι κα 

δῶς. σις ΔΩ] 

(ἡ) Φυματίωσις -- ἱΜωρο-  Ξ 

λογία, ἀνοησία, υστλὰ 

(ἡ) Φυματίωσις, Ὁ. }. ι 

φθίσις, ἘΝΤΕΥῚ 
"Ανυπομόνησῃ, ἄνη- 
σύχησε, ἔτ! εἰς 

ΕΝ '᾿"Ετρόμαξε, ἐπτοήθη, 
ἔχασε τὰ θάρρος του. “οἋ 11: 

(ἡ) ᾿Ανυπομονησία --- Φό- ἂς, 
βος, κατάπληξις. ΦΡ 

(6) ᾿Ανυπόμονος, δι) πα 

ἀνήσυχος. ξ 35) δὲ 
-Ξ ἐδ 

οἱ 5 ΒΔ ..ἅἉ ; -“ " -ῶϑ 

Κατέστρεψε, ἠφάνισα, ,,1, “01. 
ἐξώντοωοσεα, ἀπώλεσα. ΤΡ ἐὰρ 

Διεκινδόνβυσ (ἔρρι- ΠῚ σὺ 
ψᾶν ἑαυτὸν εἷἰὸ κινβϑόν. ὅλιξα ἐλ ᾿ 

Κατηνάλωσε-᾽" Αι - ς οπ υ 
πέσβεσε, ἐμπόρ. ως ἐγ ..] 

μῶν 
(ὁ) "Ὅλε- δ } " .- 

θρος͵ κα: ἐλ μ) “λα. “Χο 
ταστροφῇ, ἀφανισμός. 

κει ον’ εμσα ὦ 
κίνδυνος (ὁ}. ρω ἴκ 

(ἢ) Κατανάλωσις --- "Από- ΠΩ ος - νὰ 
σβεσις. 

[- 3. . " 

᾿Εφάνη, ἀνεφάνη. “μἷ; ΠΝ { εἰς 

᾿Αγριόχοιρος (ὁ), 
Κατεστράφη, ἐξών" 
τώθη, ἠφανίσθη. 

[ζατέγνινε εἴς τι, ἐπεδόθῃ, 

᾿Εφάνη ἡ ἡμισέ-. . “5, ἜΝ 
ληνὺς τοῦ ἰρνὸς στο ΜΝ μ 

Ἔβρεξε τι τ ὥ, πὸ Ξ0 

ρα δαίως. ΒΡ ἘΕΘΕ ΠῚ ΝΣ 

᾿ἜΞύμν σε, ἐπευφήμη- - ΝΝ 

σΕ, Ἡλώλξα, ὑφῆμη ἕν ι» 



Ὧμ -- τ" -- ν» 

᾿μέλησε, παρημέλησε. ΔῈ ἜΠᾺ 
« ΓῚ 

(ἡ) ᾿Αμέλεια, παραμέλησις, ϊ} 

'Ενδιέφερέ τινά -,-ὐ δ.πιο ᾷΩ- 

τι, ἔμελε. δ ἤπτ. " ὄ 

λΛιετάραξε νι} 3 δ πα 

ἠνώχλησα υ9 “Ὁ δ. 

"Εξήντλησέ τινα 
ἀσθένεια κν, ἔλυωσε, Ὧν δι ε 

Προετέθη, ἐπεχείρησα, αὐ πα" Ξ: 

φάσισε, - Η 

Κατέστη ὑπέργη σι τα 

ρῶς, κρονόληρος 95} ἐὺ β 

᾿Ενανούρισε. Ανῶς ; "“ 

᾿Ανησυχία, ἐνόχλησις , ὃν 
--- Λόπη, θλῖψις --- ῤ. “ΚΞ ῥ 

Μέλημα, ᾧ "αντίς, 

(ὁ Ὑπέργηρωσ, 
κρο- ΔΚ. .} 

νόληρος, ἥν Ι. Ἣ β' 
ζω πὰ 

(ἡ) ὁραστηριότης͵ ἔνερ ἼΩ 
ς γητικότης, ζέσις. 

ὁ) Ἥρως, γενναιό" 
(ὁ) Ἥρως, γ .» ἐἰ’ ἡ αἱ μυχὸς, ἀνδρεῖος, 

(ὁ) ᾿Ενεργητικός, δρασπήρι- ΝΕ 
ος, ἀποφασιστικός, Γ 

μῳ Ἐν 
Δ...» »Ὁ Ἶ Σιποι δαιότης (ἡ). 

(τὸ) “Ενδι αφέρον, φροντίς, 
μέριμνα ΠΕΡ 

᾿Εμεμψιμσίρησε, ἐ- ᾿ 
γρινιασειἐγρύλλισε "πτσα' ΠΥΡῚ 

“Ερρευσε ἐχύθη : 
νερὸ κλπ), ἐν} ΩΝ ᾿ σα 

ἈΞ 
Ροὴ (ἡ). οἷς Α 

Βαλάντιον {τό}. αι δι ες 

Συνεχάρῃ, ηὐχήθη Ἰϑλλε ἴζ 

Κατέστη 2 “ “ὅν. .14 
ἀποόολάαω- ἐὐταὴ ἕω δ; " ζω 
στικῶν, εὐχάριστον, (φαγητὸν), 

(τὸ) Σβήσιμον - "Πα 
ιάρκωσις, τρ χουδ[ὃ 

᾿ - - .- 

"Ἔχωσε, ἐξέχυσε, "τι 

᾿Εχύθη, ἔρρευσε. ..-Ὁ .» ,»" 

(ἡ) Βροχὴ (ράντισμα)---ἰΔαμ- 
“ ιις- 

ψιμοιρία (γρίνια). δ» 
᾿Εκέντρισε ---- Ἕκακο- οι πρ 

λόψησα διέβαλ. «ἡππῇ 
(τὸ) Κέντρισμα, πείραγμα, τὰς 

διαβολή. Βα 
Ἐν ἃ .« 

(ἡ) Χάμζα (, ἢ Ὁ) 5. μῦ 
Δ ας ἜΣ 

(ἢ) Χάμζα {1.1} ε΄ ἱἱ 5 »ἢ» 

μ,: πιῶ - 

(ἡ) Χάμζα ( 1) 219} 3. μὰν 

(ὁ) Κακολόγος, δια- ἔ ῷ Μὸν} 

βολεὺύς, πειρασμός, 3 5»» 

μ- ὌΨᾳῃ0Η ἐμ 

᾿Εκρυφομίλῃσα. μα Ὁ 

ὁ) Ψιθυρισμᾶς -- Κρυφο. κι ον 

μίλημα. 
.»--ῷ 

᾿Εμψιθύρισε, 

Ψψιθυριστὰ (ἐπίρ }). 

.Ὺ πιὰ 
Ἔδάνγκασε ωπ.- " ον 

'᾿Εδάκρυσεν ἰὄφθαλ-ὀ κ[ ι΄, τ κν 

μός), ἔσταξε (δρόσος) ὅτ. Ν 

"Επεδόβδῃ εἷς 

θη, ἐνετρύφησε. 
δὰ ᾿ Ἴω οἢ 

Ἐπέλαλς ἐσοι ᾧ οῦ τε σε 
τι ἀπερροφή- νΨΕ ἐλ Ὁ} 

[ἡ] ᾿Εντρύφησις ἀφοσίωσις, 

ἐπίδοσις (ξἀ υτοῦ), 

ἀρ ἐδάκρυσα ἐατρ ὁσπῷ εὐ 

᾿Ημελήθη, παρημελῆθη. ων οἰ 



Ὁ» 

τ ζῶα "Επιπεδομετρία (ἡ). 
᾿Εφηοσμοσμένῃ ἐπ ρ ΜΝ 

γεωμετρία, “ν" 
-ῶ -υ μ 

Στερεομετρία (ἦλ ἀρ μὲ ζω 

᾿Αρχιτεκτονικῆ, ΠΡΕΙΝΡ 

(ἡ) Μηχανικὴ σι σὰ 
γεὼ μτρία, χτς ἕω Ἄς ἡνΚΆ 

Γεωμετρικὸς (ὁ}. " ἐσ ΩΔὰ 

᾿Ερρόθμισε, δι: ἽΝ 
ηυθέτησε, τὰ ἐπ: 

(ἡ) Διαπυθέτησις,ρύθ - “." , 

αασχις, ἀρμονικότης, Νὰ ΚΝ : οἰαδα 

ομψότης (ἡ). ἐλ λσ δα 

"Ἔσπευσᾳ, ἐβιάσβῃ, μα ντ ἐλ ΐκ 

“,» 

(ὁ) Χρόνος, ὥρα, καιρός, ἌὭῇ 

-“Ἐ-. 

(ἡ) Στιγμὴ (χρ, διάστημα). ὮΝ ἈΡΉΝὰ 

. ἢ 
Αὐτός, αὐτό. μΝ 

-Αὴρ ἡ. (ρρ)ρῦυς ἡ» 

(ἡ! Ταπαίνωσιυς, ἐξευτε- ΓΞ 

δι σμός, καταφρόνησις ( ῳ»» ) οἷ» 

Κατέστῃ ἐπιπόλαι: "πν 
ος, ἀπερίσκαπτος, ΖΦ σιν Ὁ »»ἢ 

᾿ Ἐ  - 

Θύελλα (ἡ). δ.“ ἐς» 
(6) ᾿Απερ'". 
σκεπτος, [925-85 ἐς κ΄ “ᾧν ξ ἱ 
ἐπιπόλαιος. 

᾿Ἔβάδισε βραδέως ἘΣ κα “ 
ἰσιγὰ - σιγά!) ΣΡ δ 

᾿Εξηβράϊσε, (ἔκαμε κ“1λκῃ « 
ἐβρατον). ΝΕ ἊΣ »..»Ὰ 

᾿ΩὩμίλησεν ἠρέμα. πὰ ̓  ὟΣ 

Ἐξηβραίσθη, 518» 5 κρῖ ί δ ΜΟΙ 

--εὐὴ-- ἴα 

“ΝΡ “ολ κα 

πἰδαλθῶνν,͵,. ἐδ εἴ: 
ΠΤ 
ηὐφράνθη. 

(ἡ) Εὐδαιμονία, εὐτυχία, "Ἐξ 
εὐφροσύνῃ. 

{τὸ} Κατράμι, ἄσφαλτος, (ἢ) ἐωᾳ. 

ὦ ξοκάρ τον, αὐάς, Ἴων ἀρὰ 
"γῆς, ἄνετος, ΠΛ ἴω δ» ὅρα 
Μὲ ταῖς ὄνείαις σου, ἔμ. 

Καλὴν ὄρεξιν. Ὧ μα 

παρ ΠΣ οὐἰξνρι εἴ 

᾿Εδῷ, ἐνταῦθα, ΗΝ 

κεῖ. ΠΙω 

Ἢκόνισε-- Ἠμέλησε, ΓΝ ἜΚΡ 

Αἰ Ἰνδίαι. ΤΡ. ΕΣ “ὦ 

(οἱ) Ἰνδοί, ἰνδιάνοι, 5.»Ἀ 9 μῶν 

(ὁ) ᾿᾿νδός, ἰνδικός. ΚΕΝ 

ρόν ὁ ἀθαν ἀο υὩ 
Λέτρον (τό], αἰαῖ, 

(ὁ) Πῆχυς (μέτρον). δλλὰ 
᾿Εγεωμέτρῃησε ἔσχε 5.’ ὰ 

δίασε (γεωμέτρης), Δα υἱὲ 

Γεωμβτρία (ἢ). 

(ὁ) ᾿Αγαλυτικὴ 
γεωμετρία 

᾿ΑὐὙρονομία (ἡ), 



.μ»" 

(6) Τρόμος, φρίκη. ὦ μ 
“κἃἀ 2 

Ν τι Σφίγξ. ἈΨΙ.Ὶ »ἢ 

φόβητρον (τό), 1). μ᾿ 

(ὁ) Ἐκφοβισμός, τρομοκρά- .- 

τησις"- Υ̓περβολή, Ὁ: Ὁ 

Ἔπιπτε κεφἀλὴ “π΄ Ἐν 
ἐκ νύστας -- περ στ. ΤΣ 

'"Εμισοκοιμήθῃ. 

(ὁ) ᾿Ελαφρὸς ὄπνος ΝΣ 

(μισοκοίμισμα). .»"Ὰ 

Ηὐκόλυνε, ἠλάφρωσε, .." “Ὁ ὃ. - 
κατέστησέ τι εὐχερές, “7 Ὁ. Ν »ῈἩΆ 

ΣΝ 
(ἢ ξόκολία, εὐχέρεια, ἀνε: ΜΝ 

(6) Εὔκολος, εὐχερής. ΠΕ ὍΚΑ 

(ὁ) ᾿Εξευτελισμός, προσβολή, 
ὕβρις. 

{ἡ} Καταφρόνησις, 
περιφρόνησις, ἡ 

(ἡ) ᾿Αμέλεια, ραθυμία, 

ὦ οὶ 

οὐδῷ οἱ 
ὑμρ 

Ὡ Ν, 

ἡ Άβυσσος χάσμα τό. ι5 φὸ. ξ ὃ 

Ἔπεσε, 
κατέπεσειϑ κα Ἵν Ἰκς ΕΝ τς “ 

᾿Ἢράσθη, ἠγάπησε, ἧ΄ τ εἰς “Ὁ 

᾿Αέρισε (δωμάτιον) “ »-. ἐμ “» 

“Ετεῖνεν ἢ ΄ - 
ἥπλωσα (χέρι) δὰ ΕΝ ῳ »Ἶ 
᾿Εδελέασα, ᾿ῃ ἽΝ 
εἵλκυσε, ιϑ »κἔἕὰ ἐφ γε 
ἐγοήτευσε, (ἐξεγόγιασ Β). 

"Αἦρ (δ).  οἽ. εἰ 

(ὁ) ̓ Δερώδης, ἀερικός, Ὄ 

Ὁ» 

ΑΝ 

(οἰ) Ιουδαῖοι ἜΒραῖοι 5.05.2 5." 

(να ρπιείκεια, συγκαταβα- Ξ κ 

Τρ ρύρισμς βραδὸ τ τὴς 
(τὸ) ὥφορεῖον (ἐπὶ εν ΜΝ πα 

Κατέρριψε, κατεκμήμνισε,. ΜῈ ἘΝῚ 

ββτ λε} Κατέρρευσε. 

᾿ωὡμίλησεν ΚΙ “Το, » ΤΑ 

ἀκρίτως, Γ (ιββιυ πε 2. 

ἀλογίστως. πων 

(ὁ) “Ὅλαθρος, καταστραφῆ, δ) ψῶν 

(ἡ) ὑποψία, ὑπόνοια. 2)» 

(τὸ] “Δτακτῶν στράται"- ή 
μα, συρφετὸς (στρᾶτ,}. 

(6) “Ακριτος, ἀλόγι- Ξ-.} 5 ς 

στος, ἐκκεντρικός. -.5.1. 2.2 -ἘΞ 

ἦν κα τάρρεοσις, κατακρή- ΕΣ Ι 

(ἀκρισία παραφομά, υ ΥΞ 

δῖαν με κόναναν προ 
(ἡ) Μανία, τρέλλα, ο» 
ΑΝ ΎΜΟ ἐθορότ ἀπδ ι ἘΠῚ 

᾿Εξῆψα, ἐξήγειρε, δι, ΝΞ ΕΙΣ 

Εξῆνε. διχόνοιαν. τι"
 

(ἡ) ᾿Εξέγερσις, ὀχλαγωγία, -. “κ΄ κ΄ 

δόρυβος, σύγχυσις, 4... ων 

'Επροξένησεν ἔμετον. ὅ “τι ᾿ ξ.»» 

Ἕκαμαεν ἔμετον, - “Ὺς  οἵ 7“ 
ἐξήμδσε. 

'Ετρόμαξε, ἐτρομο- τὰ, εὐδι 

κράτησε, ἐξεφόβισε, ῳ » 

Κατέστησέ τι ὠρι- 

κιαστικόν -- Ὑπερέβαλε. 



.» 

᾿Εφώναξε, ΡΙ, ΒΝ ̓ « 

Δεῦτε, ἔλα. Ὥ ΜΝ 

᾿Αετιδεὺς (ὁ). ἔξ 

, “, ᾿ 

ρέθιφε, ἐτάραξε, ζττ, ΕΞΑ 
᾿Ἐξήφτη, ἐ- καὶ,  Ζέρι, 2 

διλγέρθη, εξ ετεν τε 
, . »" ἀ.ὕ» 

ΜΝ σις, πάλαμος' ὑκ-α) ὑκ-.) ς- 

κ έναραυν κάρα ὴ ὑυκο, εἰ 

“πρόκλησις. " τε τῇ 
(δ Ακριτος, ἀλόγιστος, ω») ἐκ 

ἰὰςς ἐξέγερσι, (0) ἴα! 
ἐὀρόβη οι, σα τ οατά 
"Οχλαγωώγία, θόρυβος, ΡῈ 

(ἢ) Διάρροια -- “ὙὙποτρυπὴ -π, Ἀπ 

(νόσου) --- χολέρα, 

(59) θεν ᾿Αλώπηξ (ἡ), 
Κατέστη “.- 
ἰσχνός. δία: “ἀστς " τὰν 

(ὁ Καυστικὸς ἄνεμος (ξη- 9," “5 
ραίνων σκαρτά!). ᾿ς ΜΑΤΑ 

Ὡ ῊῚ 
᾿σχνότῃης (ἡ), τς 

(ὁ) Διψαλέος ἰκαιό- “ἡ, κα ν δα 
μενος ὑπὸ δίψης, . “πα ἌΣ ὑὰ 

᾿Ισχνὸς 
λεπτὸς, κα ς ἐῶ. ἘΝ 

{τὸ} Ἱερὸν αι λΕ- κλίνει 

Ἔ ῶ Ξε ξατεῖομετα ἐγ ακ τη τὰ 

-- ΕΥΥ -- . »» 

(τὸ) ΓΙάθος, ροπὴ -- ὸ ΄; 
ρως, εἱ μὰ ἶΪ ἃ ξ ἐξ φᾷ 

ἄ, ἡ . π 

Ὁ Πλατωνικὸς ἔρως.(5. δα! Ἔ: ̓ κὰὶ 
εὖν- 

(ὁ) Οὐσία ὀντότης, ἀ ΜΡ 

(τὰ) Πολιτικὰ -ὦ 
πάθη. ως τ» 

- ἢ ᾿ «- 

'᾿Αερισμὸς (ὁ), Ὁ κα 
“, .3 

Βραδέως σιγά-σιγά, τ Ϊ 

Αὐτή. ΜΝ 

ὯΩΙ (κλητικόν), ι 

"-" -- 

ΕΙρσητοίμασβ, ΡΟΝ ὗ ἱ: 

Προδιέθασα. . "δν 
ᾷ 

Προητοιμάσθη. 1 εξ εἶξε τ 
(τὰ) Σχῆμα, μορφή, τόπος Ἰ 
-- Σῶμα ὍΝ 

(τό) Διπλώματι- 1 
κὸν σῶμα, : Φουα 

Ἢ Βοινωνία, ἀ ἰῷ»! το’ 

Παρασκευὴ (ἡ) 1 ἱοαὶ 

φἐκ“ε 

(ἡ) Προδτοιμασία, ἑτοιμασία, Ἐπ 

ατέστησέ τινὰ 
ἀξιαπρεπῆ. δι ἔ 1,... .»5 

Ε , "61 ΟὟ Εφοβήθη. Ἐσεβάσθη, «τῷ 9 οὐ] 
"»- δ .ν- 

᾿ΕΦύβισε, 

[τὸ} Γόητρον, ἀξισπρέπεια, 
ἀάβας. " 

μι κντζὶ -- (ὁ) Φόβος --- Σέβας, 
ἀπόλῃις, 

ἰδ ι ι "8 
(ὁ) Αἰδήμων, ἐντρο- 
τοαλός, δειλός, 



᾿σὶ: 

"Ἔπραξέ τι βραδέως : Ἶ: “Α 
σιγὰ- σιγά. ῳῷ 50}.25 Ψ 

(ἡ] Ταφὴ νεάνιδος ζώ- ΠΝ ἢ π 

σης (προΐϊσλαμ, συνήθ) «τὶ ἢ οἷ, 

(ἡ) Τεθαμμένη ζῶ δ, νο .’ 

σα γυναῖκα". ὃ ΕΣ 2», 3 

Βραδέως, σι- .“ τ, ΡΞ 

νὰ σιν, ν ..» ἰὠξ -- μον 3 
μδ- »"ἰ .3 

(ἡ) Βραδύτης, ὑπομονή. ὁδῷ 

᾿ 5᾽ »ἢ - 

᾿Εφόβισε, ἐτρόμαξε. ΒΝ ΤΙΣ 

Προσέφυγε, κατέφ γε μϊ ΜΈΣ ὑ “ἢ, 

(ἢ) 'Ομόνοια, συμ’ 
φωνία, ἁρμονία, 

4 ΜΈ 

Καταφύγιον (τό). ͵: (2 (ἢ: 
Ε 

Ὑπεσχέθη, ἐς «αἷ“ 

ΜΝ ὯΝ 

Ὑπόσχεσις (ἢ). εἶ Γ 
β' “ἰὶ 

Ὅναγρος (δ). δ᾽3.. ὦ. ἢ ἢ 

ΓΑχ! ᾿ς 

Συνεφῶνησε, ἑταίριασε, ἔξ ", ..}. 
συνεβάδισε. ι Γ..5 ῥτ.. 

» ἡ 
ἀφ μα 9 οὔ Α 

(ὁ) Βροχὴ ραγδαία, 

"Αφϑονία σφαιρῶν, 

βροχὴ σφαιρῶν, 0» ΝΗ ; 

Συνέχισε, ἐξηκολούθησε, " φῦ» δ 3 

Συνεβλήβη μετά ,.. ““ἰ 2. «“. 
τινος, ἔκλδβισε (- 2) 3.» ἐμ" Ἑ 
συμφωνίαν μετά τινος, 

(ὁ) Πεποιθῶώς, βέβαιος .» ἔλα 
ἔγων πίστιν ἐπί τινος (ὁ: ) 22} 2 

(τὸ) ΚΚ αθῇῆκον, ὑπο: 

χρέωσις, χρέος. 
μι" 

ὃ Εὐρίσκων -Εραυστῆς. {.».) ) ΠΆΕΙ 

(τ). 

-- τε... 5» 

πῊΝ ; ᾿ . Εχόθη χῶμα, 2 οη λό εὐ] 
ἐπετέθη κατά τινοκδια “1 4-τἰῖς ΟἷΘ 

(ὁ) Σωρὸς χώματος. ὈΧΞΣ Ἐ 2 

“Αφθονος πλοῦτος, ΕΝ δ 

᾿Εξετρέλανε, ξεμιυάλι- 
ΠΡ Φ ὦ 

ί 
σε, ἀπεμώρανξ., (- σὰ 

(Ὁ) ΓἜρως, ὑπερβολικὴ ἐπι- 
θωυμία, δίψα, - 

(ὁ) Συγκεχυμένος, σαστι- - 
σμένος, ξετρελαμένος. 

(ΟΝ ΓΩΣ αἱ π" ων ΠΟ 

-“- Ξεμυαλισμένος (ἐξ ἔσωτου). 
5. ἃ 

Εἶπε: «᾿Αμήν». ὡπ- περ ἢ ἘΈΡΕΡΗ 

'᾿Εφρούρησε, ἐἔἐπηγρῶ' 

πνη:Ε --- ᾿Επεβλήθη, οι 

᾿Επιβολὴ (ἡ!". Ας Α 

Ρ -. 

(ὁ} Εὔκολος, εὐχερής. ( ῳ ..) Ἱμσ. 

(ἠγεξὐυχέρεια, εὐκολία, ,κ, τ... ἋΣ 
ἀνετότης, (ὁ »)͵ τ 

" |.-«- 

Πόρρω ἀπέχει, ἰῷ 

(ὁ) Κονιορτός, ἡ ἐν τῇ “μι κ 

ἄτμο:φαίρᾳ 'σκόνη. ( ἐν Ἱ “κ᾿ 

(ἡ) Μᾶζα, πρώτη ὕλῃ. ΨΥ κι 

Ὁ ΥΝΥΥ Γρήγορα, σπεῦσε, 

6--“(9.}}} 

Καὶ (σύνδεσμος) -- Μὰ (ὅρκου) «“- 

.- ᾿Ενῷ - Μετὰ (συνοδείαςὶ, 

ἜΒαψε τὴν κύό: πὰ Τι «Ὁ 
ρην τοῦ ζῶσαν, ᾿ς τ 



»ὖῷ 

" Β σα, , Ψ, » “--΄Ἶ 

ανέδρ ας (..9}υ} οὐ 
(ὁ) Συγκρατῷν,, «τ... ΚΝ 

χειραγωγός, (5) ΣΕ ΕΙΣ 
Ἰσοσκέλισε, “τιν “αὶ 7, τ 
ἀντεστάθμισε (ὦ ) ὁ» ὦ} 

Σερννέκρινε, ἀντιπαρέβαλα. Ὁ 9 

(6) Ζυγιστής, ζυγίζων, βα- 
ρμαίνων, βαρύς. 

᾿Ανταπεκρίθ ᾿ , 3κιι΄.ς -᾿ 

συνεβάδισει (...9) ὁ δὲ. δες 4.9 

ἦτο παράλληλος. 
[τὸ}) Μέσον, ὄργα- ως ξ εἴ . 

νὸν, τράπος. 

1..]} “Ξ 

ΩΝ 

ὦ 5} 

διὰ μέσου, μέσῳ. 

Εὐρύς, φαρδύς, εὐρύ’ 
κῶρῦς, 

Ἑπαρηγό" 
ρησε. 

(δ) Ξυκοφάν- ΝΕ 

της διαβολὺς { .9
.2} ΠΕ - Γ Ὁ» 

16} ΠΠαντοτεινός, αἰῶ’ 

νιος, διηνδκής. 

Συνέχισε, ἐξη “ι- 

πολούθησε, (..ο9) ἐμ δ. 

(ὦ) Ὁ 
(ἡ ““Πωϊ χω 

(ς.ω9) 2] 

(δ) φθάνων -- Ἑνώ- »᾿ 
νῶν, συνενώνων, .- 3) μου 

(ὁ) Σαφής, εὐκρινής, . » 

ἐναργής, πρόδηλος. (ζ 2) 
(ὁ) Θέτων, τοποθετῶν κ... Ὁ “ ..] 
--Ακάλυπτος {γυνή). (2 δ. 

(8) Θέτων χεῖρα, κα- ΠΣ 

τακρατῶν, κάτοχος. μ ΩΣ 

(ἢ) Λεχώ, λαχεύ:: -“, .. ἐν ιν 
οὐσα. ὭΑλ-Ρ ᾿ 

Συνεφ νη- ,» 1- 

σε διά τι, (ὦ) ὠρ ὦ ἢ εἴ. 

συνενοήβῃ, σονωμότησα. 

(Ὁ) 1 Χαμηλὸς (ὁ, 

-- ἐδὼ .-.ὄ. ωκ. 

Ὅνι ἀπασχολεῖ ΚΞ 

τὸν νοῦν, ἰδέα. ( ω“.: ) ω-»}} 
- Ὄος μν- 

(ὁ) Πάλλων, σφύζων. {-- τ.) ὐν ἢ 
ον ως ιν 

Καρδία πάλλσουσα, ς ὅς ἦς ΒΕ 

(ὁ) ΓΆναυδος (ἐκ αὐ- ; μᾷ Ἢ 

πης ἢ ὀργῆς), σιωπηλός ( 
2 ) (. 2 

"Αντιμετῶ πι- , ». “με 

σε, ἀντίκρυσε (--) Ὁ ἢ ς Αὖ 

Πρόσοψις (ἦ). ὡ-ρε ΕἼ 

(ὁ) Εἴς, ἕνας --Λόνος, ( .«;»-
 4 ) “» ῷ 

“Ὅασις (ἢ). («τ 

ἀδλφόποῖησο (79) οὐ}. ἐδ 
ζ5}. τ. 3 

ἀρ 
» γ, 

(δ) Πρᾶος, ἥσυχος. (ξ32) ζ; .3 

οιλὰς ἰ(ἰἦϊ). 

ἯἩ Κοιλὰς τοῦ Νείλου 

; ΝΥΝ 

δ ωκοο, (.35,.} 550», 5,517 
᾿ΗΗπάτησε, " κω. -’ 

ἐξηπάτησε, .-.}2 ) -- ἡ» ἔων δ .» 

Κλησονό- Ὡ  -- “Τὰ - ΚΑ 

μος (ὁ]. ὠλῶ ΒΟ Ν, 90} 

(ὁ) Εἰσα γόμπτος (8 ἀ- 

νῶν, ἐρχόμενος, 

Αἱ εἰσαγωγαί, τὰ εἰσαγό- 
μενα (ἔμπορ.). 

(ὁ) Παρείσακτος, 

 Ν 
[3.} 5.9 

ὡἱ 93} 

(ὁ) παράσιτος, 

(ὁ) ᾿Ανθηρός, θαλερὸς(.2.,..} ᾿ » 

ὦ ἀλωμὲ έν", τ Μὰ (λῶν ὡμένον (δὲν (8.9) 3.Α» 

(ὁ) Φουσκωμένος, φου- .᾿ 
σκωτός, {.9») ρου» 

Ἔκ ΕΒ, ἀ [ ΜΠ ΠΤ Ἁ "" 

ἐεήφάνισει κρὺψ (ὑσολς οἱ Μθις ΠΗ, 



οἷ. τίσις «δῇ» 

τς. .31,. | ̓Ενεκαρτέρη- οι ΝΠ ΞΕ Πραγματικότης (ἢ). Ἐ55.2.} σε ἐπέμεινε. (τ) δ Ὁ} κοι ΤΡ]. 
(ἃ) Ἰστάμενος,, «νὰ ς :Ὁ ." ἐν πεσγέθῃ (ὁ εἶ ,ν 

ὄρθιος (»2).2»). ἜΣ εἰς τὸν ὦ εἰς (59) τοὶ γε αὐ)» 
(Δ) Γνώστης, γνωρίζων, ΡΣ 2] (δὺτ αχύς, ἀνώ- Ων. «ὦ 

Ἐρνώδιαισᾷ, -΄ . - : ““ᾳᾳὌ-ῃ ᾿ μ᾿ 

ἐβάδισε μετὰ (-52 ΘΕῚ λ -5}» ροαν) ὁ μαεὶ ἰοῦ ξ ὅδε Ὦ 

συνοδείας, πομπῆς, (8) Φθάνων -- :.᾽.“ ," . . 
"Εβασίσθη (ὁ εἷς , ' ν Δ5,.5 ΔΟΡᾺΣ 

ἐπὶ τοῦ ἄλλοιῃ), (.52) δ», ᾿ ΕἸ Ἀπεσταλμένος, " : ξ. 

ΝᾺ ᾿ ἢ ΤῊ Β - 

(6) Γεννήτωρ, πατήο, ( αἱ. ) ἢ} (ἡ) ᾿Επιδημικὴ νόσος. 3.2 λυ 

ΝΝΝ » , εἶ 
- ὁ 3 

(ἡ) Γεννήτρια, μήτηρ. δ. ΙΝ (ὁ Άφθονος, δαψιλὴς (..) σ 

" Συνεφώνησε, ΝΜ “τῷ 7. ὡ"π 

(ἢ γονεῖς, ὮΙ ᾿τ"} συναβάδισε, (ὦ: ) 23} ᾿ 912 

: “ ἐταίριασπ, ἥσμοσα, 
Ηπά ἐ ᾿ - ἀνλυδνῃ “(.}9) ΠΕ ς.»,»}} Συνεβίβασε, συνδιήλλαξε,. ΟἿ ῃ) 

'᾿Ωμίλησε μὲ ὑπεκ- ΜΝ " συνεφιλίωσε, ᾿ τ 

φυγάς, ἀμφιλογίας 2 1 Εὐρῆκε τὸ τέντζερο, .π πι ἢ κα ΓΝ 
τὸ καπάκι (παροιμία) κω 

Συνανεστρα . ἀδ ὦ "Ἐ ᾿ ἘΡῚ Ε 

Φη, ἔσχεν σοί: ( 3) . 29. ΟΕ0Ὀ0ἰ1[1 Συνεφῶώνησε, συγκατετέθη, ὧο ΩΡ 

ειότητα μετά τιλὸος, 

“ὙὙπαστήριξε, ὑπε'  - 
βοήθησν, ἐφίλευσα, (: ) Δὲν ̓ σι. 

οὐ 
(ὁ) Ἄρχων, κυβερνή: «-} ’- 

της, ἡγεμῶν. 9.08 ᾿ 7 
(ὁ} ᾿Αδόνατος, ἐξην τλη- - . 

μένος, ἐξησθενημένος, ( 9. ) οἷ) 

(Ὁ) Δωρητῆς, χαριστὴς (, ..}) ὦ)» χυρηνός, 

() ΓᾺ (ἃ. Λανθασμένος, 
ἐσφαλμένος. 

- "- δος ἃς, ΔΑ 

(ἡ) Φαντασία, ΔΞ , γ᾽ μλ γλορ ἊΝ 

(ὁ) ᾿Αδόνατος ἀσθα “ἢ, 5 ᾿ 

νικός, ὡ- , ̓ εὺὴνὉ 

(Δ) ̓ Αδύνατος͵ ἄτο κι, ' 

νὸς, ἀστήρικτος. πδτ» ὁ» Ὁ Ἔ οἷ» 

ὯἹ ἰθαυμαστικόν), ΤΊ πὸ .5 
πὰ παν » , Ὁ 

᾿Εσυνέχισε, 

σουνήνεσα. 

54) εὐ (ἃ Ἦλθε: Ἐξώφλησε. {ι39) (5 ̓ » Ὁ ὦ! 

᾿Απέθαν, 5 ἡ 4} Ὁ} 
ὁ) Πλήρης, ἐντελής, : , 

ὡς αλάρη, ἐντελής, (.3.} δ)» 
- --«Ἑ ἢἔ “πὰ 

Κατεπολέμῃσε. (9) ἐϑ Κα ἐν Ε 

Συνηυνάσθη, συνοῦ- “ “-ν 

σιάσθη, οἰ αι εἰ 
 Ν, (ὦ ἕλπτων - Συμβὰν 63». ε ὦ 

5, ῴ Εἰς τὴν πραγματικότητα, 

Συμβάν, γεγονός, “)" -π . 

περιστατικὸν - 8.253 " - ὅκ3}} 

᾿Ατύχημα -- Συμπλοκή, μάχη, 

Ἡ '᾿Ανάστασις τῶν νεκρῶν 1:..ὄ ἃ "ἢ 

Πραγματικὸς (ὁ) “γ,..5} Ἂ 



“ μ᾿ ᾿:Σ Γ αι οϑρο δὶ γος. ς τρ  τ ὑνλοίμνονος. ἀεί εἰν 
"Ἔπρόσεξεα, Ε-: Π Φ«(0Ξ - 

Ἐαθα κ᾽ ὄψαι -,. 4}}} Ὁ 4“ 2.1 ἜἜνευσε, 4 σήδο, ΕΞ ,( Ἶ Γ 

Δὲν προσέχει, δὲν “4, ,.2, ἢ κε ρει 
λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψει ἫΣ βω »Ἃὺ σίβλέ "κα ἰξ γος ἐ .3.3. 4 βίμ ὁ 

Ἔνέπηξα - ,μᾶ ᾿ὰ Ξ Ε -" Ζ-" 

{πάσσαλον Ὄ ,". Ὁ 2} ἀπὸ ὁ Ν . 

εἰς γᾶν), ἐστερέωσε, ἐνεσφήνωσε, 

Διέμεινεν ἢ ἐπα- - ὁ 
γιώθη(εἰς οἰκίαν “ ποτα ῷ 22.212 

(δ) Πάσιαλος -- Εἶδος κα Ὁ 
ποδὸς {στίχοι ὁ- «ἢ.95"} οδδ νος 1} 

“Ἐμείωσε, ἠδίκησε, 1... τ, «' 
ἔβλαιμε, -» νὸν, νυ 2 

"Ἔθεσε χορδὴν {ἐπὶ “΄0ῸΟΌϑΘν2 “κα “' " 
τόξουν ρδὴ ων" ,,}} ὔ» ἦ; .μ.ω 

"Ετέντωσε, ἐνέτειγε, 
ξτάνυσε, ἐχόρδισε, γχοὺ ,9 

"Ενετάθη, ἐτεντώθηῃ. »᾿ για Ὁ 

᾿Ἐνετάθησαν αὖ δ) μα τη, ἢν. σα 
σχέσεις, ἘΠ ἘΝῚ -ι .-" 

(ὁ) μονάς, περιττός --- Εκδίκησις, Ὁ) 
ἄδικια, 

Ἕνας - ἕνας. 

ὁ) ᾿Αριθμός πρῶτος ». δ, δευ 

ἐάριθμ,). .5.7γ.} 5 ὌΝ 
μἘυ- 

(ἡ) Χορδὴ.-- Τένων (6). ᾿ ἡ 09 
"τ", (ἢ) Ὑποτείνουσα ΟῚ - 

(ἢ) Μουσικὴ ἐγκόρδων χ; ᾿ 
ὄῤγά νων. 

Χόνδρος ὦτός, ρινὸς 
- Μεμβράνη(μεταξυ -7.2“ζ. 579 
δακτύλων), 

Ἰμὰν 9,5, 

ωπ- 

(ἡ) μέθοδος, τρόπος, ἢ"- “1 5 
τύπος. Ψ᾽ “5.52 

ΡΥ 
(ἡ) "Ἔντασις, τέντωμα. ,»}᾿ 

λῥᾳ τ 
ἢ) Διαδοχή, συχνότης, ΜῈ ΕῚ 

θη ὑπὸ ἐπιδημίας, ἀσιμοῦ (τάότεου) 
κΆ 

(ἡ) ᾿Επιδη- -' ὁ 5 “1 ἦ. - 
μα, λοιμὸς .-- ΩΓ ὦ ἢ απ ἦι, “24. ' . 

(ὁ) ᾿Επιδημικός, λοιμικός. 

Προσβεβλημένος ὑπό « δὴν ὼς -- 

ἐπιδημίας, λοιμώδης, "-" .5 9 ι.5 ἢ 
᾿Επρτίμησε, ἐμέμφθη, ΒΞ, σα 

ἐπέπληξε, ξ ἔ.2 

(ἡ) 'Επιτίμησις, μομφή, ἐπί- 
πλῆξις. δ 

Διέμεινε, παρέμεινε, - μι ᾿ ;}9 

Κατέστῇ δασύ- εὐ, σι: 

τριχος, χνουδωτ. «ἢ, 2.2 5.2 50... 

(ἡ) Θριὶξ (καμήλου) --- 
Χνούδι Κτό}. 

(ὁ) Λαγώμυς, 
(ζῷον). 

5 ἋΣ 

ὃς ς 9.9 
" , ἜΝ 

ρῶς σ3 

σϑ ὰ Οἱ Βεδουῖΐνοι νομ ἄδες 

ἀ) Τριχωτό . ΚΡ 

Δ τριΧο Ὑ Χνθυ .; ἦν)" »᾽ 

(ὁ) κατωτάτης ὑπὸ- κ 

στάθμης (ἀνθρῶπι.,), ὠὐνὺ τα ΜΞ .- 
“ 

(ὁ) Σερβιτάρος {γκαρσόνι), οὐἷ 

Κατεστράφη, ΠΕ ΘΙ 

ἀπωλέσθῃ, μι σ ἐ32 

Κ ατέστρεμα, ἠφάνισε, ΟΣ ΟΝ 

γιαινός, νοσηρὸς Ο51.}5 5. ἢ 
ΕΟ ΕΝ 
ἀκ ωυχία βλάρ; τ στη τη 



πν 

“Ενήργησε μετὰ πεποιθή- . ὥς 

σεως ἢ ἐμπιστοσύνης, ῳῷ .1»» 

“Εβασίσθη ἐπί 
τινος, εἶχε 
τὴν ἐμπιστοσώνην τινός, 

(ἡ) Πίστις, ἐμπιστοπσύνη,. τ155 . ΑΔ. 

πεποίθησις. ἍὉ) Ὁ. 2 

Αὐτοπεποίθησις (ἡ) ὑτὴν Δ Ἢ 

(ὁ). Δεσμός, (δεσμά), 
ἄλυσπις. 

"ἀξιόπιστος παδερςος 
ἀκλόνητος, πάγιος. 

ἰτὸ] "Ἔγνρσφον ἐπί": 
σημον (ντουκουμέντο), 

(τὸ ᾿μόλογον, συμ’ 

σε ϑῦς 
ἘΝ Μ τ ὁ“. Ε᾿ 

ὄνος Τὰ» 

ΘΕ ΤῊΝ 
βόλαιον. 

᾿Ἐπικύρωσις --Σ ὑσφιγξις τὸ ΕἼ 

ζανν αβόσχοινο (τό). μ .3. 7 . 

Εἴδωλον (τό). νὴ. ξ ὁὑὰ Ξ 
ιν 

Εἰδωλολάτρῃης (ὁ). ι5: “ 

Εἰδωλολατρεία (ἦ)}. ὅς δ. 

[τόὸ}) ΓΑντρον, 
κρησφύγετον, (υτ)} ἜΝ ςΞ τ. 

(ἡ) "Εστία, . - “2 
ἱμαγκάλὶ). (9.9) ὄρ) σ. 

[ἡ] ᾿Εντιμότης, ἀξιο- “πὶ « 

πρέπεια --- "ξπιτομῇ., ( ἋΣ ) “ὦ ἰς .᾿ 

Κατέστη παραίτητος, 
ἀναγκαῖος --- [Ἐπρεπα, ἿᾺ 

“Ὥφειλεα. 

Κατέρρευσε (τοῖχος), 

υΝ βζ5 
Ὁ ἢ 

"Ἔβδβυσεν (ἥλιος). 

Ἔπαλε (κ αρδία), 

Ξκτάπησε, 

φΥΞ δε! κου] 

“Ὁ Δ -- ἦν 

"Ὁ, (ὡς Διαδοχικῶς, συχνά, 

(ἢ αρκιθς). 9 - ξ τ «.}» 

᾿Εμωλώκισε, τή ἰὥσι ΠΝ Γ 

᾿Εμωλωπίσθη (σάρξ), πε : ΠῚ 

ὦ λόνοψ, μωλῷ- εν ια, 

᾿Επήδησε, ἀν 9 

Ὥρμησε, ἐπέπεσε. ως ΒΕΝ 

“Ἐκαμέ τινὰ νὰ πη- 
δήσῃ. 

Ὁ Δ, 
[τό} Πήδημα, ἄλμα. 32 Ὁ Ὁ} 

ΟΝ 

[τὸ} Πήδημα --Ἐπίθεσις (ἡ). ὩΣ 

Κατέ αλακόσ, πὴ. 
 όαρκος, οὶ 56 ἢ ἁπαλός, εὔσαρκος, 

Κατέστησεν ἁπαλόν, κι... κὸν, τὰ 
μαλακόν, ὁμαλόν. 3.2. .,.}2 

(ἃ) μαλακός, ἁπαλὸς . δεν 

ὁμαλόάς. ὦ 39 7. 

(τὸὶ Μαλακὸὼν ἢ ἁπαλόν “ 

στρῶμα, κρεββάτι} 5 ΕΙ 

(ἡ) Εὐσαρκία, παχουλότης. 8 υὗ 3 

Εἶχε πεποίθησιν ἢ ΤΓω.»ν 

πίστιν ἐπί τινος, 2 ὧ- Ἂ 
ι Κατέστη σταθερός, ἀξιό- .2κ." ν΄, 

πίστος, ἀκλόνητος, ὧδ -ἢ 

᾿Εβαβαιώθη ἔκ τινος, 
᾿Εσταθεροποίησε, κα' ,ἔἤῳ΄ 7, -ἶ 

τωχύρωσε, δ... 

Συνέσφιγξε τὰς ἄπ σ ἡ ποῦν 

᾿Εδϑέσμαϑυσε, “μη ,.κ. Ὁ πορΠηῖ 

ἔϑεσε. ὧν νυ ὁ: πὰ 

"Εσταθεροποιήθη, καὶ 
τωχυρῶθῃ. ὅδ! ΚΣ 3 ᾿ 



. 

(ὁ) Πλοῦτος, ἀφθονία “ντ Ἐκ, 

ἀγαθῶν, χαρά. 

ἐγανάκτησις 91:5. ΕΗ κα 
Φπκγι κῃ δ λανομις αοςυυν Ἀθη ολδ 

κα, ὑποσυνείδητα, Ὁ ΦΔπ. 
(ἡ! Ὕπαρξις, τὸ ὑπάρχειν, Η »!} 

{τὸ} "Εδαφος ὁμα" 
λόν, πεδινόν. 

(ἡ ̓ Ἐξεύρεσις, εὕρεσις, ἐπινόησις, Κὶ ΥῚ 

ΠΝ, 5 
ὁάστλνξ ἡστὸ 

δημιουργία, , 

Ἐφοβάήθη. ΧΟ σἹ 
(τὸ} Σπήλαιον, ι.᾿ Ἶ .} » 

κρύπτῃ. ΞΔ». 

(ἡ) Παγὶς (λάκκος). ΠΗ ΠΕ ΟΣ] 

{τὸ} “Αντρον, Κρη: 
σφώύγατον, τρῴώγλῃ, 

Ἦτο ὦ ; , 

σόντομος εκ ΠΡΥΥΕΡῚ »π) 

ἢ συνοτιτικός (εἰς τοὺς λόγου}. 
ξζξατέστησε σύν- .- 
τομὸν (τῶν λό- 
γοῦν), συνώψισε, 

ἑατέστη σύν' 
τόμος ἢ ἦτο ἘΝ πο πὴ 
συνοπτικὸς (ὁ λόγος). 

“Ὀντοόμοῦ, συγοπτικὸς ς.ν- 

5,53 ξ τυ 

ΤΙ Ξ, »ὐγ πὴ 

περίεκτικός, βραχύς, 25.22.05 2 

Οὐ Συντομία, βραχυλογία, 14) 
ν᾽ οὐντομίᾳ, λακωνικῶς, 
περιεκτικῶς, 

ον. 
᾿Ἢσθάνθη φόβον, υπξ ̓ υ“ 59 
Προῃσθάνθη 
κακόν, ἊΣ σϑὅο τ ̓ υ-τ9] 
Συνέλαβεν ὦ ἢν Ὁ ὍΝ ἐν νῷ, μὰ δ ματι μα“ 

-- 8 .-. ὑπ 

328 πο Κατέπεσε καὶ ἀπέθανε, ΘΔ 

. α Ὦ -» 

"Εφανγεν ἅπαξ, εἰς 94 ὥρας. 

ἡπεχρέωσε, ὁπέ" - ἡ, “ , 
βαλβθ, 

ἢ - ὦ 

Συνεπήγετο, - ». παν 

᾿Εσεβάσθη δικαίωμά ὅ- πὐβνς (2. ἃς «ἱ Ἷ 
᾿Εθεώρησέ τι Πρ, πο δα " 
ἀναγκαῖον, τ. ἐς τα 25] 
ὑποχρέωσιν - Πξιζέ τινί τι, 

Κατάρρευσις ἢ πτῶσις (μετὰ «“." - 

πατάγου) -- “Ἔν φαγητὸν εἰς 
24 ἄγηας, 

δ οι, ἐπιβολὴ ΡΠ ὩΔΩ] 
Οτοτοδοι νόει τμ 
Θετικὰ ἀποτελέσματα, ἀπ ἴα] ἐξ 

Ἦτο ταχύς, γρήγορος, ες ̓ ξ:᾽ 

(ἡ) Ταχύτης, βία, σπουδή. 3 

ας, ἐξα, ἀνεῦρον ουα κι απ 
ἐγὸ ἀαησενλῶρησθη ας αΐ 
ὁπρρηνάνησεν ἜΣ λα αὶ - 5. “1: Ὅσο 

ἜΘλΙβῃ, ἐλυπήθη. ἡ αὁ αὶ  ψ᾽ 

Εὐρέθη -- Ὑπῆρξβε, 
ὑφίστατο, ᾿-» ΄ 
Ἔκαμε νὰ ὑπάργῃ, ἕ: ΗΝ 
Φερεν εἰς φῶς, ἐδημι- π᾿ (μα ἷ 
ούργησε, ἐπροξένησε, 

} Β"»: »"ἃ 

"Επλούτισέ τινα. ἃ ἱν κα Ἶ 

(τὸ) Πάθος (σφοδρὸν αἴσθη: ᾿." - 
μα ἀγάπης ἢ λύπης). 



νον, 

"ἀπέτεινε, ἀπηύθονεξ 
“᾿͵,.  -ἊἉ ὦ 

.«Κατηύθυνεα Διηύθυνε ἀπ νι 

Κατηυθύνθη, - -Φ ρα π 

διηυθόνθη. “με ΠΕ ὩὉἐὋἘοόν 4.5. 

“ἀπέστειλέ τινὰ δι «πὸ 7.“ 

ὑπόθεσιν. μι υ- (3 με 3 

᾿Απηύθυνε ἢ ἀπέτεινε, “ἢ “Ὁ ΠΡΙΝ 

τὸν λόγον πρός, 
"Ἔστρει μα τὸ βλέμμα Δ “χπ 

πρός, 

"ἀνέδειξε ἢ ἀνὸ- 1, »-΄,λ-- «ἢ 

ἠκοσέ τινα, “το ᾿ ΒΕ 

Κατη θὸν θη, διηυθώύν-" ἌΝ 2: 

θη, προσηνατολίσθη. ὦ} ἀν Γ ΑΕ] 

᾿Επῆλθεν ἰβέα (τοῦ ΔῈ ἊΝ ΗΝ ̓  

ἤλθεστό νοθσκέψις) 

᾿Αποτάθη, ἀπυ-Ἢ 353. τρ, π|  σ τ 

θύνθη. ἀσείάσ ν 

Κατηυθύνθη, διηυθύνθη, "»α- Ὁ 

προσηνατολίσθη, ὠἂὶ ἀ-Ξ- αὶ 

το ἀντικρὼ ἢ τς Μρν ι ογῇ 

ἀντιμέτωπος (ὁ 

εἷς τοῦ ἄλλου). 

Πρόσωπον, 8. » ΜΒ ΆἋ 

ψς-᾿ Επιφάνδια δ
ρ9 λος 9 ἔσαν δι 

Ἢ Κάτω Αἴγυπτος ἧς αν Ἄς οἱ 

»- 
Ἢ “Ανὼ Αἴγυπτος ἀρ αδὰΣ ἀν 

Τ “-ο μμν»ν -- 

(τὸ) Προσωπεῖον, τ: ς, 
προσωπίς, 

.“ ὦ .᾿ 

(τό) Σημεῖον ὁμοιότητος,
 ας} ἼἜΕ 

Ἢ ὄψις τοῦ ζητήματος εν
 4. 

᾿Απὸ γενικῆς ἀπό- ΠΩ ἜΝ 

ψεῶς, 

Κατὰ προσέγγισιν. ἕο ΑΝ , ΡΝ ̓  

Διὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, "ἢ 
χάριν τοῦ Θεοῦ, ξι Ἀπ ̓  

τρσλῷ Κατὰ πρόσωπον. 

--ξε:.. ."5 

᾿Ανησυχία, ἀγώνα -Ἦχος “7 5 “- 

ὑπόκονφος, ιυκ- 2) 

πόνεσε, ἤλτ ““-, ἡ Ως 7 

ὙηΈ, δι δ. Ξ “ 

᾿Επροξένησπε πώνον 
ἐπόνασέ τινα. ὅπ. 85: “ἡ 

Ὑπέφερε (ὀυνη- Ξ 

ρῶς), ἔπασχε, ἐπα: 8593: ἐπ 

νοῦσε, ἐγόγγυσε, 

Συνέπαθε, συνεπόνεσ, 
ὥκτειρᾷ, 

ἐτὸ) "Ἄλγος, πόνος, ὅτ ΣΦ π᾿ 

Ψτ- μὰ 

“ἰδ 

(0ὁ) Πάσχων, πονῶν, “ 

ὑποφέρων. ΡΨ 'ξ δ’ 

(ὁ) ᾿Αλγαινός, πονα- 
τικός, ὀθυνῃρός, Φ.; " ἔπ 

᾿Εταράχβη, ἔτραμε, ἀνη' 

σύχησε-- Ἔπαλε (καρδ,} 

"Ἔτρεξε δρομαίως 
(ἄλογον). 

"τάραξε ἔσειοε -- 
Ἔκαμε νὰ τρέξῃ, 

Κατ ἢ Γ1" λ»- ."" 3, .5 δ .-» 

ἐατεγο 9 οἱ 39 4 κὰν 
κω] 

ἔρως τὴν καρδίαν τοὺ {ξεμυαλίσθην, 

Πρυκατελήάφθη ὑπὸ -αο πὶ Ὁ 

φόβου, ἐδειλίαρε, ͵μἕπύ ἔ .59 

(ὁ) Δειλός, φοβιτσιά" ΠΡ τ 
ὁ: 9 

«ἀξ ῦ 

τ» οὐ 5. 

υὐν ἐμὰ ἡ 

ρης, 
Αι “ - 

(ὁ) Φόβος, δειλία, ἡ. “νἶς 
πτόῃσις. 

ω μ αὶ ζ. -π ἶ Γ 

"Ἔμεινεν ἄναυδος, ἐδέθη πι  ῳ 

ἡ γλῶσσά τινος, ΡΞ Κ. 

(ὁ) “Αναυδος, σιωπηλός. (5: "απ 
- . α ἢ 

Γιαρειὰ (ἢ) ἘΠΡΟΝ - -π2 

"Ἔτυψέ τινα εἷς τῷ πρό- ΨΡ , ,.5.. 

σώπον, 
᾿Ξ 

Κατέστη σεβαστὸς, ἢ, ὖ ν᾿ “Ὡλ. 5 

ἔντιμος, δὐυπόληπτος «- - -2 



υ".} 

Συνέπτουξεν ἡ ἑνοποίησε - Ξ 
τὰ χρέη, ὑ »ἡ "ἡ. ἢ 

νῴθη, συνησπίσθη ,.“ 1, .“ “τ 
συνηνῶβηῃ, Δ 2 σαὶ 

μδι 

(ἡ) ΜΜόνωσις, ἀπαμόνῳσις, δι.» 

Ἀωριστά. δὰ εἐρ 
εἰ 

».-.: - 

Μόνος του, μοναχός του. διὰ,» ἃ 

(ἡ) μοναξιὰ --- Μονάς -- Ὁ 
-- ΚΤαυτότης. δι». 3 

(α! Ναυτικαὶ μονάδες, ἀν ὥἰασ 

[ὁ) Μόνος, μοναδικός, ὦ αν. 

Μοναδικότης (ἦ᾽. 1.5) 

Μοναθεΐα (ἡ). ἀἹ ΔπιΠιᾳέΚιΕ 
. 

Μόνος, μοναδικός. “ἀρὰ 

Ῥινόκαρως (ὁ 7}. ὥ αἱ ἰ» 
." “" 

(ἡ) Ἕνωσις, ονσ] 

(ἢ) Μόνωσις, ἀπαομόνωσις, ὁ .- 

μοναξιά---Ταυτότῃης, τὰ 

(ἡ) Ενοποίησις, ταυτισμὸς, ὁ 5“ 
συνένωσις. - » 

᾿ὥργίσθη, ἠγανᾶ- ᾿νιμψισ ᾳ- 
κτησα, ᾧ »Ξ τ». 

Ἠλευϑρρώθη 
ἢ ἀπηλλάγη ον ον ἜΨ 
(βάροιις) κν. ξελάφρωσα, 

ἪἩρημώϑη , ὅ - “ἢ 
(τόπος) τῷ » “» γ»πλι ο! »] 

᾿Ησθάνθη - ι τὴ 
μονοτονί- υἷι ΞΟ ὡδϑ »3.} 
αν, ἐρημίαν, 

Ἠγριδύθη, ἀπε' 
κπτηνώθη. 

Θηρίον, ἄγριον 

ἔῷον, ἀγρίμι, 

ι -" Γ᾽] ΒΡ» 

μτπΣ τ 

ω»»ϑ ξωυ-.: 

---ξ ΕἸ - ἡ ον, 

Κατ αὐτὸν τῶν 6.- .- 

τρόπον, ἍΖ-Ξ 4 ἰὰρ ὧρ 

ἙἝϊΐ πρώτης ὅ ψεῶως, ΟΠ Ὺ] «δ ̓ 

ς- ᾿Ξ 

αὐ κο: 

᾿Ετίμησεν ἑαυτῶν, κν. ἡ,“ “ 

᾿Απὸ πάσης ἀπόψεως 

ἐβγῆκε ἀσπροπρόπσωπ » σὸν υας 

Ἡτίμασεν ξαυτόν, κν. ὅ, πὴ πὶ τῷ 
ἐμαύρισετἀμοῦτρατου "2. 5.55 

(ὁ) Διπρόσωπος,͵, , “ως 2, 
διφορούμενος. πῆ 2. 295 υπ 

Πρόσω- 5... 

πον πρὸς ἀπ» πς ̓ ς ἤν» ῷ 

πρόρωπον, κατὰ πρόσωπον. 

(ἡ) ΠΑ ρυρά, ἄποψις “- “5 

ἔποψις --- Κατεύ- ἀπ} ἀπ 
δΒυνσις, πρόϑθδσις, 

. μλω- ν 
(ἡ! "Ἄποψις, ἔποψι. .,3.3} 4:.5- ὁ 

"Απὸ ἐπὶι- ας " ".““5μ - 

στημονικῆς Ἐκ αῦ δον ὧκ 

ἀπόψεως, 

(ἡ) ᾿Εντιμότης, ὁπόληψις, ὀ-“ “ 
ἀξιοπρέπειαι -. Ἐπιτομή, ἜΑ τ 
(ὁ Προὔχων, πρό: 1. “ 7 ᾿ κ 

κριτος, ἐπίσημος ΠΕ Τα ἀμ 

- ᾿Αξιοσημρίωτος, σημαίνων, 
“5 

(ἡ) Κατεύθωνσις, διεύθυνσις τ ἘΣ ̓  

(ὁ) Προσανατολι- 
σμός, κατεύθωυνσις. δ ἊΝ “τ 

“4.5 

᾿Απέναντι, ἀντικρύ, “᾿, 

Κατευθυντήριος (ὁ). ὡς Ε 

(ὁ} ᾿Ανωφλής, ἤχρηστος ΕΝ 

Κατέστη μοναδικὸς ὁ. 
᾿Απομονώθῃ, 2. ἀξ: ΜΝ 

Ἕνυ Ἐνοποίησε, ἥνωσᾳ, ν᾿ ᾿ 
ἐταύτισε, σωνήσπισα, 

᾿Επίστευσεν ἕνα μόνον 
Θεόν, ἦτο μονοθεὶϊστής, ε ἌΣ 



Δ ξ32 

Ἔβαρυστο» 
μάχησε, (Σ κοὐ ρξ ς' Γ 
εἶχα δυσπεψίαν, 

[Ὁὁ} ᾿Ανθογιεινός --- ΩΣ "δ 

Δύσπεπτως. 

(ὁ) Βαρὸς, - ἢ ΩΝ " . -- 

νωθρός, κρ- 9 “ὦ “2 6" 

νωώχε λῆς. 

Προετέθη, ὅ-. τἴ 5.“ ΒΞ 

ἐσκόπουσεα, δ" -ἢ Δι. 2.35:..59 

[ἡ) Πρύθεσις σκοπός, ἐθ9 

([ΠἸΚαρωτὶς ᾿ ΒΞ 

ἰἀρτηοία), εὐ ΐ. Ξ ς "29 ζ"2 
ἜΞΞ Ξ.ῃᾳ0Ψᾳ 

᾿Ἡνγάπησα, ἐπαθύμησε. αἰ ὁ Δ 

ΖΦ ἢν ΓΑ 

(ἡ ᾿Αὐγάπη, φιλία σταργὴ ΗΝ 4» Α4 

(ὁ. ᾿Αγαπητόώς, ἠγαπημένος, 
ἀξιέραστρς, 

(ὁ). ̓ Αγαπῶν, Φί- 

λας, ἐραστῆς. 

ω ω 

“4.33.2 
τ ΜΝ -- 

ΕΣ Σ ς Ὁ 

. 
ΤΖΣΙ 55} 

τ" 
ἀρ ονδς 

ΞΔ 

Ἢ ἐπιθυμία μοῦ εἶναι, ἐπιθυμῶ, 2. ὦ 

{ιλικός (ὦ 

{αὖ Φιλικαὶ σχέσεις, 

Παρέσορεν ἢ ἔρριψεν 
Εἰς τὸν ὄλεθρον. σσν 53 

Ἐκυύτ 
κατέστη ἤπιος, πρᾶος ξ5 5: ξ 39 

᾿κατουώδωσεν οΣ εξ 59 
τω» ξβ » ί ξ 3 Ν ζατέθεσε 

-ι Ξη} “- 
“ΠῚ ἀρ οἱ 

(ρήματα, ὅ Ὁ 

ὡσεὶ ᾿κ 5 9] 

᾿Αφῆκε, κατέθεσε, 

δ -: 

παρακατέθαεσεα, 

"Ενβπιστεύθῃ τινι 
πὐστικών. 

“Εθεσέ τινὰ εἷς Φι»- 
Ἀακὴν, ἐφυλάκισα. 

-ἐεΥἴ-. λοι 

λοναξιά, ἀπομάνωσις, ἔρημία ΠΝ ΕἸ 
αὶ -΄ν- 

[ὁ} Αγριος, θηριώδης, ι9΄--π 3 

(ἡ] ᾿Αγριότης, θηοιν , ἀν «ὦ.» 
δῖα, βαρβαρότης ΟΣ 0. 3 

εἰς λάσπεν τ ἐπὶ ο μῖ 
ῬΑ, 
οὐ ἰΞῦ 

“ν Γ 

᾿Ελασπώθη, 

[ἢ] Λάσπη, 

βόρβορος, 

(ὁ) Λασπῶώδης, βορβορώβης, 

᾿Επόθηπε, ἐλαχτάρησε. ΕΝ (2; 

τι γυνὴ 

(ἔγκυος). 
(ἡ} ᾿Επιθυμία ἢ λαχτάρα ὦ πικ, 
(ἐγκύου γον), ἢ ὍΣ τ. 

δ παιδιοῦ τι νι ς 
πΥδαλε τινί τὰ τι, ωὶ ἘΦ σέ: 

(ἡ) Ἔμπνευσις, θεοπνευστία. ΡΟΣ 

γποβολὴ (ἡ). Ἔ1 09. 

"Εκέντησε (ἀγκόλῳ σε) ΕΕῚ εχ} 

(τὸ) Κέντημα (ἀγκόλωμα). ΚΕΦ 
ΩΣ ΕΣ 

(ἡ! Τύψις συνειδήσεως, Ἀν 2 

Κατέστη εὐτελής, κδ΄... “.,5.5 

ποταπὸς. ἀγενής, οῦῦο5 ἐπ. 

(ὁ) Εὐτελής, ποτα: ,1," Ὁ, σ, 

πός, ἀγενής. οὖ ἦ ξ υ“.2 

Κατέστη ὁ 1. ἤἢὰ οι πὶ 
πολιός, Δ τ ἢ «ας Ἱ δὰ ἡ ς δ 9 

ἀσπρομάλλης, 

Κατέστη ἀνθυγιεινός, 
γοσηρὸς {τό πος). ἦτ Ὁ: 



3.3 --Σε ὩΣ, 

«᾿ 
Εἰς τὸ καλὸν (εἰς τὴν ἡ- 

(ἡ) Λοξότης, πλαγιότης. οἷν 2 εὐχήν τοῦ Θεοῦ). ΠΝ δ": 2 “Ξε 
, . “᾿ 

“Εκληρονῴμησε, Ὡς ᾿ .-".} (ἡ "Η πιότης, πραότης. 1... Κ᾿ Ἕ 4 

ΤΑ φῆκε τινι κλη- , 7 5} 1 . [ {(τὸ} Κογχύλιον 5, πον 

ρονομί αν. “29 0012} κοχλίας ζ. “Τ σα ΕΣ 
ἙΚατέστητεέ τινὰ . Ὁ" Ν ιν] 

κληρονόμον -.- ἣΥ (ὦ 5, | Κατάθεσις ἰ(ἠ). ῃ Δ. 85} 

} -κπῇ Ψ εο- 

"Επροξένησα. ἄ δέιιδι »᾽ ᾿Αποχαιρετισμὸς (ὁ} δ: “ Σ 5) 

ΧῊ, 0 ΣΝ ὁ Ἥπιος, πρᾶος, -} ᾿ 
Κἀηρσυνομία (ἡ, ἈΠ “, ). μειλίχιος. ΚΝ ξ ὦ.}2 

[ἡ Παρακα' 
Κἀηοονόμος (ὁ), ὦ ἡ} ΘΝ Ε 

ΠΝ ἦλθε, ἀφίχθη, ἘΣ Μ΄ 

Ἐρἐραθεοῦ ἐκρώματοο 5 59» 

ἀγάνεν προσκκόμισε. 55.509 
᾿Ἐορκίασαι κατέστη Ὁ ΟΣ “9 

"Ἔφθασεν ὁ εἷς κατόπιν ΜΝ “κΓ[, 

τοῦ ἄλλου (ιαδοχικάι 

Σιανέπασαν τι!- , Τὰ κα 

χαΐως (σκέψεις), ΟΊ ΑΝς ΕΝ, 

Εἰσήγαγεν 
“πσπεπ-Ὧ 

(ἐμ πορεύματα). - “δὰ ἐδ) καὶ 

(τὸ) Ρόδον͵ τ λον: 
τριαντάφολλον, 2 Ε “9 ..- ας 5... 

Ῥόδινος (δ). “ς 2 9 

(ἡ) Προσεωχή ἑσπερινὴ 8 
--τΠυρετός. ον ἡ. “ξ ΩΣ 

(Ὁ) Ἔλευσις, ἄφιξις, 57.) 

Φλέψ (ἡ). 5.2. ἢ 76 ὦ ΜΝ 

Φλεβικός (ὁ). "ς λ ον 

{τὸ} Πρόσοδος, εἰσόδημα, 
ἔσοδον. οἷν] 

Ψ . . 

ταθήκῃ, κα- ἐξ 57. ξ ὍΑ5.42 2 
τάϑεσις {ποσοῦ 

(ἡ Παρατατάθεσις “ -" 
παρακαταβήκη. εἰ εἰ] 

ΡΝ 

(τὸ) Λίπος, πάχος. ΠΡ. 

ΜΕΝ 

(ὁ) Παχύς, λιπαρός. (δ, ΕΧ 
᾿Επλήρωσε τιμὴν αἵ: ᾿ - 

μάτος ἰφονευθέν τοο), «5. ἐς 5. 

-“-α 

[ατετεράφη, ἠφανίσθη, (5. 2 ν εις 5.94} 

᾿Ἡφάνισε, ἐξωλόθρευσα, 
ἐξώντωσν, 

᾿Αφῆκε, ἐγκατέλειψε (ἐν  “. 

χρήσει μόνον ὁ ἐνεστῷς), ΕΗ ἐ δ 9 

[τὸ) Παρίσσευμα, πλε- ι ᾿ 

ὄνασμα -ο᾽ ΑΚροχορ. 430 ζαὰ ΓΕ 

δὼν (κρεατοεληά). 

[τὸ) ᾿Εντόσθιον, κοι- 

᾿Ανάθημα, ἀφιέρωμα, 

“.45.9} 

ρ.5.. ς 593) 

ΠΥΡῚ πίσω, ὄπισθεν, 

᾿Εφθάρη, διεφθάρη. τὡῷἷῦῦ ΓᾺ, Ὁ, 

Ὕ πρξέφυγα, ὧμι- , 
λησε διφυραύμεναι. ως 5 " ἜΡΩΤΙ 

(ὁ) Λοξός͵ πλάγιος, «οἷ» ἡ “απ ΜΝ, 



2}} 

Ὅν 
οἰ ι5. .. 

πὶ Ὁ 

ις ΡΑΑ 5.) .5 

Χαρτονόμισμα (τὰ), 

Χαρτάώνι (τό). 

Χαρτέμπορος (ὁ). αἰὐος 

(8) Μηρὸς (τὸ “ἡ ",Ἶ ἰἷ “Ὸ δ’ 

ἄνω μέρος). ὩΣ Ω "Σ ΩΝ 423 2. 

(ἡ) Βάνανος 5 τ όως }} δ πν 

(δηλητ. σαύρα) ΒΕΓ Ε τ ,9 
"Επρήσθη, ἐφ »ύ- τ, αὶ . Ὁ 
σκώσα, ῥ. 52 2 5 0.}2 

Ξς .» -"" -" 

Ἔπρητε ἔπρηξβπ). 9.5» ρ09 
Ὁ .» 

(τὸ) Πρήξιμον, οἴδημα, φούσκωμα ἢ ..2 
ἢ α «- 

[δὲ Μελισσόφάγος {πτηνόν}. .) ᾿, .}. 

Ἶξεπυρ τοκρ΄ ΤᾺ " - 

τητε, ἠνάφ 2η. αν) ῳ. δι ς}} 

Κατέφψαγαε πύον λ΄.“ 55. “πὶ σ“ 

τὸ ἐσωτερικόν τοῦ πὐ Ὁ π-ϑς.. 

Ερμα, απ ἔκρυψε, «υ νι “0.9) 

ὑκανδ, ἔληνος ΕΠΤΩΥ 

αναθην ἐδητ ρ ἡ » 

(ὁ) Ἰχὼρ (πόον)}. 3 

(δ) Οἰκουμένη, κόσμος, (ὁ) οὖ 9} 

' -- 

(τὸ) Κρύψιμον --φτ-προσποίησις, τ 
ὑπόκρισις -Αμφιλογία, ,,.-) .3' 

Ἔρρευσεν (δδωρ). τ ξι..9 
᾿Εσήκωσα φορτίον), 
ἐφυρτώθη. “5 .).2 

᾿Ἡμάρτησε, ἔσφτλα “, ἡ, ἢ -π 

διέπραξεα κρῖμα. - «ἢ ἐ .,.} .,. .. 3 

Ἡμάρτησε, ἔσφαλε, Φ᾿, “πε 
διέπραξα κρῖμα, “ὡ-ἘΞ 2.0.0 } 

- Ἰ 

Περιπβλήθῃ, ἐνεδύθη, “ “5) 

-,ζ:εξ. ω"})} 

[ἡ}) Εἰσαγωγή (ἐμπ.)} οἱ χαδω! 

Ἁ - 

“Ἔλευσις ἢ ἄφιξις (δϑιαδοχικὴ), 3 “κα 

Σύμπτωσις σκέψεων, 
ἰδεῶν, 

. μι.- 
»») 9}. » 

Παρεισῆλθᾳ ἐπἰσῆλ- 

θεν ἀπροσκλήτως ω υ".» τ .".). 
ωῳ “1 ΠῚ  - 

εὶς ων Ὺ 

᾿Εξωήρευσε,κ ατέστῃ ἔνε ᾽ς . ς΄ 
γητικός, δραστήρισς. . 1} μ᾿. .» 

Διήγσιρβ, ἐνέσπειρδ κι κΚΆ 
διχόνοιαν. ΜΞ ῳ»".5 

ῥλὴ μὲ διακάπτεις. 

ο δε 

ι..,».ν.λ} 

"Εοριψέ τινα εἰς 1“ 5τὸ γι π΄}. 65-π- 
βάσαθρον, “νι ..ῳ. 

δίλημμαᾶ, 

(ὁ} Ζωηρός, ἐνεργητικάς, 

Περιέπεσεν εἷς βά χΧ΄“." “ “ὦ , «' 

ραθρον, δίλημμα. σΣπ» μγ 

[τὸ) ΕΒ άραθρον, διί- - 5“ 
λημμα, δυσκολία. "»» Ὁ . 3 

Κατέστη δι, ς᾽ . πων 
εὐσεβῆς, ζ..2 59.228 .χ 8.3 

εὐλαβὴς ἐγκρατής, 

Ηὐλαβήθη, ΒΞ ΞΞΩΝΣ 

ἐγκρατεύθη. ωὡξ ᾿ μω»" ζυ 

(ἡ) Εὐλάβεια, εὐσέβεια, των 
ἐγκράτεια, ζ.9 

ΜΝ 

(ὁ) Εὐλαβής, εὐσεβής, ἐγκρατής. ζ:.3 

Ἔθαλε, ἤνθισε 
{φ.τάν). 

᾿ἩΗπλώθδη σκιά, ν : .» " - κω 

ἐπαξετάβη {σκιά]. δ σ᾽ . ἣΓ ᾳῳ3}9 

Ἔφά. ΑἸ - ἢ" ἰΣ τ΄ ΒΕ 

νησαν ΝΕ “ἶ, φΦ..22.0 ἡ 6.3.9 

φύλλα (δένδρου). 

ΓἜκοψε φύλλα (δέν' αἱ “ὦ 
δρου), ἐμάδησε, »" Φυώ:ω. 

τὸ) Φύλλον (δένδρου), 

χάρτης (χαρτίν 

᾿ . “" 

ΠΝ εἰ 



«ων ἃ 

"᾿Ισορροπήθη, ἰσοσκας : ἐπὶ σ 
λίσθη, ἰσὺφ τρίσβη. ἘΝ ΕΝ Πἀω ΠΕ 

{τὸ} Ζύγυπμα, στάθμι- 
π΄ ωνἦ 

σις-Βάρος, βαρύτης. “ἢ 2.2 ἘΠΡΕ 

(τά) Ζύγι͵ μέτρον το (ας δὼ ν 

Βάρας. ὮΣ ἡ 5. 9.. 

(τὸ) μέτρον {ποιή 
σώ), ρυθμός, πο Ὁ “) 

(τόὐ)Ζόγισμα --Τάλαντον ταὶ 
(γόμιαμ α). “2 

Ζογιστής (6), ω ΠΕΡ Οἱ 5 
"- 

Βαρύς (ὁ). Ὁ. 

ξΞ. 
Ὃ ἔχων βαρύτητα, “ἢ. 0" 

σοβαρός, «ἷ ̓  .«..2 

ΝΞ 
(ἡ; Ἰσορρσπία, ἰσοβαρύτης. ὦ οἷν 

“υνεκεντρώθη ἱἔμα"- 
ξεύθῃῃ!, συνεπτύχθῃ. 

Κατέστη παράλ- 
ληλος, ἔβαινε 

εις} 

«ς᾽ ΥΠἐμ αἱ καὶ 
παραλλήλως, 

Ὁ πραλληλσμς τ τρ! νὐ» αν 
ΣΝ αρ λυ εῦϑω, “ γοίω Ε 

(ὦ λιεσιτεία, μέσον (ας... ΖΊ οί,» 

τὸ κάδον Ἴων. ζ “ἦ, ἐμὰ. ᾿ 

Εὐμορφιά͵ κάλλος. χχὼ, 

Ἔλε. ὦ ν 

ρόθη. τ Πρ τ ΧΦ; 
᾿"Ερρύπανε, ἐλέρωσε. εν" δ“: 

(ἡ! ᾿Ακαθάαρσία, ι, 
οὐπος, ἐϊ-" 5 ̓ ξ, ΩΣ 

(δ) ᾿ἀκάθαρτσς, ρυπαρὸς, δ: 
"Ἔθεσε προ: Φ“ “ -» Ὁ 
σκέφαλον ας ἐλω 
ἰμαξιλ ἀγωσε). 

.-«ξξδ.-. 2 

3 φ- - 

κατέστη ὑπουργός" )».) τ ὁ γ Γι 

[τό) Ἄχθος, βάρος --- 
Κρῖμα, ἁμάρτημα, Ν᾿ 59 " 929 

ΙΝ» 
(τὸ "άσυλον -ρος. .χ Δ 

Ἔνδυμα ἐκοντὸν μέχρις . ας 
ὀσφώος} 5.),.). 

Ὑπουργοῖον {τό , δ ν ἢ 

(ὁ) "Ὑπουργός, “2 Φ  π 
Βεζιίρης. εἷυ «Ὁ» Ζ ." )3 

1} .- Γῷῶ - 

Χήνα (ἢ} 95}}) 5.3 

"Ανεχαίτισα, σονεκρά-. 2... σὶ 
τησα, κατέστειλε. 35 5.3 

Πασέσωρε, παρῶτρυνε, 
- ξ 7951 ξ. 33 Ὀιήγεαιρε, 

. ΠΝ ἀὐρας δος εἰς ΕΥ̓Αν ἐν 
"Ενέπνευσε, ξ. 5 Π , ξ ἡ 

ἀρατήθη, συνεσχέθη, ζ Ὗ΄' 9: 
ἀιοιρέσθην δι 5.3 ιξ 

(ἢ) Διανομή, μοίρασμα, δ᾽ 
Σαύρα (δ). 5.8 09 .ξ 15) 

Ἔστπευ: οὐ. 5.552. 7 οὖν 

᾿Εζόγισε, ἐμέτρησε, 
ἐστάθμισε, ἐρρύθμισεα 

"Ἐμέτρησε (ποίημαὶ, 
ἔκαμ μετρικῆν. 

᾿Εβάρονα, κατέστῃ 
βαρύς. 

Κατέστη μεμετρημένος, 
εἶχε βαρύτητα, 

Ἑζυγίσθη, ἐμετρήθη 
(ποίημα). 

ἜΝ, ΝΕ 
ΝῊ . 

Κα ὦ 

εὖ Κις, . ἢ 

φ) ν θῳ...}} 

.3 

ὁ, 

ΝΞ ΞΕ 
ὃ ὦ 7] 



ω2 

(ὁ) Εὐρύς, εὐρύχωρος, 

(ἡ) Εὐρύτης, εὐρυχωρίᾳ. 

(ἡ) ᾿Επέκτασις 
ἐξάπλωσις. 

(ἡ Εὔρυνσις, πλάτυνσις. δ᾿ 
Ἐφόρτωσε. (3 δ ρ» 

᾿"Ετακτοποιήβη, 
ἐρρυθμίσθη. 

{τὸ} Φορτίον, ᾧ 'ρ- 
τῶμα (καμήλου, 

(ἡ) Τακτοποίησις, ἴω} 

“Εξῃητήσατο τὴν ὰ » “πα - - 

χάριν τοῦ Θεοῦ, πῇ ΠΝ “Δ μω 4 

(δι᾿ ἔργων ἀγαξβῶν), 

Ἱκέτεαυσε, ἐξελιπά- Ὁ ΨὌῬὌ ΤΟΣΙ 

ρηῦε, ἐξῃτήσατο. ΝΝ Βα ςν ᾿ 

[τὸ] ἱΛέσον, 
τρόπος. 8.1 ων: ε τ. 2 

(ἢ) Ἵκεσια, ἐκλιπάρησις, ἀ σ“κς 
πκαράκλησιρ. .» 

᾿Εσημάδευσε (ἔκαμε “ι΄ νρν 
σημάϑυ. κ᾿. 
Κατέστη σὔμσοοφος, ΟΝ “- 

ὥρατος, εὐξιδής͵ ὌΝ 2 ᾿ ἫΝ . 

᾿Εσημαδεὐθηίζέμαρκα:- τ, πὶ 
ρίσθη,, ἐστιγμοιτίσθῃ. Ὡἱ ΐ κ"1 

- ὦ ς 

Διπκρίθη διά τι, - } 

(τὸὺ Σημά- -" . , 
δι, στίγμα, ΩΝ 2 .»2 ͵ "3 

(ὁ) ὥρατος, εὔμορ- 2} “ 

ᾧῴος, εὐειδής. ΠΣ ΩΣ 

᾿κοιμήθη. σι 
.-ὸ 

Ὕπνος (6). ἔρον μὴ 

 .-» μ᾿ » 

Κοιμισμένος (ὁ. ἘΌΝ “2.5.2 

--δξ-Ο. ΡΝ 

Κατέστη εἰς τὸ μὴν , ἫΝ ζιωω ; Ε 

μέσον, κέντρον 
ιτόπου, ὁμάδης) 

Ἔθαεσε μεσολαβητήν 
ἢ μεσίτην. ἀν οὐνι δι". 

ἀμέσινσναυ, Ὡτιρῆς εἰαττν 
τ ΣΤΥ ΡῈ 
(ὦ ἐμεσολαβητῆς, ΜΝ “ΚΕ Ἴων 

(ὁ) μέσος δάττωυλος, “σκυ} 

ἐν Δ΄ γ καὶ 
(ἦϊ Μεσολάβησις, μεσιτεία. μὴ; 

τ 
ἀνα τας αν οἷς ἐ τὴν 

2.3 ;» 82 

᾿Εχώρεσε, περιέλαβε, - ΘΕ 

Περιέλαβεν ἀκα π᾿ ὍΝ ας. 
ἡ χάρις τοῦ, 

Ηὔρυνε, διηύρυνε, 

Ὃ Μασαίων 

᾿Ηδυνήθη, ἠμπάρεσε. 

Ἡὐρύνθῃ τόπος, 

᾿Επλούτισε, ηὐὖδαι- “Ὁ 

μόνισέ τινὰ [Θεός]. ὡς ἷ 

"Ἔπεξετάθῃη: Εὐρυχῶ- 
ρησε, ἧτο ἐν ἀνέσει. ὁ ΚΞ ΤΩΝ 

Ὁ 
(ἡ) Ἱκανότης, δυνατότης. ξ- 9 

- “ἢ -» μ᾿ ΓῚ ᾿ 

Πλοῦτος (ὁ). ἀκα ἃ ὃ’ 

(ἡ] Εὐρυχωρία, ἐπέ: 
κτάασις, ὁ 3ονία, 

Μὲ τὸ καλό, κα΄ .- - - 

λῶς νὰ ὁρίσῃς. ὦ} “- ἣ ἐδ 

(ἡ) Εὐρυχωρία, ἐπάρκεια, -- Ὁ 
ἀφγονία, πόσο 

.--" .ωρὰ } 



ι}.ο9 --ἐἐν.-- μ" 

᾿Ἔσυκοῳφ ἀντησε, διέβαλᾳ. ὠϊ Ξ .52. 

(ἡ) Συκοφαντία, διαβολή ὦ ὦ 3.9 οὖ 

{τὐ)κέντημα, πλούτισμα. ᾿ σκὦ ἡ 3 1 ὦ 9 
Α »-.- κκ """ 

σθένησε, ἐνόσησε, "- τοὶ δ - 5 ) 

(ἡ) ᾿Ασθέγνεια, , Ψ - 
νόσος. ΜΝ ἢ ̓ ἀθκινσι 

"Ασθενής (6). μ᾿ 
..,,“ - 

Ἔστερε θη, ἐπαγιώθη, "κτλ. 
Ε -"" ΙΓ Ἴ 

"Ἔκλεισε, Ὁ ὁ λορ ἡ 

(τὸ) ᾿σμόλογον͵ ἔγ- ὩΝ 

ὑράφον (ἐπίσημον), “2.5.8 σὴ» 
Περιέγρααμε, οι, νὸν 
ἐχαρακτήρισε, - 

ἜἘχαρακτηρίσθη, , ὥς, 
παριρψηάφη, 

Συνεβουλεύθη [α- “ κῶς 
τρὸν (δι΄ ἀσθέν.) που 

[ἦϊ Περιγραφή, χα- “- 

ρακτηρισμός (ὃ). νι. ΤΥ 
(ἡ) Συνταγὴ (ατροῦ). 1.Δ..» 4 

Χαρακτηριστικός (ὁ), ᾿ιἰσπᾶ2.} 
(ὁ, “Ὑπηρέτης, .“Ψ: ὃς 
θαλαμηπόλος, ΔῊ. 2. π 2 

᾿Αφίχθη, ἔφϑασε. ἐμ 12. 

πουνέδοου, ἥνωσε - 1.“ 
συνήνωσε, - ἘΣ 9 

ΓἜΦερε, “κε Ι΄. ,|ᾧ “- 

-τδυνώδευσε -- Μετέδωσε, μετεβίβασε 
᾿Ἔπεκοιν ὥνησῃ -- Συ- Φ, “Ὁ π 
νεδέβη, ἐ τχετίσθη, “2 ὠ- Ὁ ἐμ ἱ 

ἜΦφϑασε. μ! δ. “] 

᾿Εσοωυνεχίσθη (ἐσγα: Ἅἢ “ . ἢ 
σία), ἐξηκ υλούΐθησε, μα μαἢ 

᾿Εψιθύρισε, ἑἕκρι:: "πὰς 

φομίλησε, θα σον 

᾿Εσνγοψιθύρισα, 
ὁπηγόρδυσε {πέι- οἷ, δι} ω κω; 4 

ρασμὸς πονηρά, 
(ὁ) Σατανᾶς-- - 9 

Ὑποχονδρία, στο ΔΕ» ΤῸΝ 

[ἡ) Πονηρά σκέιμιο, ς »" κω φἕ δ, 

᾿Εξύρισε. ... Ὥ ΜΠ] ἘΠΕ; 

᾿Αγοραῖσσ, κοι" 
νός, ὄχλος. 

Περιέβαλε διά κοσμη- “κ΄ ἡ, ἦν" 
τικῆς ζώνης ἢ ταινίας, 5 ζ- 2. 

εὐἱλο ᾿ εἰ“, 5. 

Περιφβλήθη, 

ἐφόρεσᾳ, “ἘΞ 

Ξίφος (τό). τὸ; 

(ἠὐ Κοσμητικὴ Ἶ. 
ξώνη ἢ ταινία. το ᾿ξ ᾳ Ἢ 

᾿Επριόνισα, ΜΕΕΙ ΐ μ᾽ 5 

"Ετόλιξε. ΕΝ Δ κὰ ᾧ δ 29 5Ξ:: ξ 
Φράττης (ὁ). 2 
᾿Επάστωσα κρὲ- πη μ, πὸ τκμ 

ας, ἐταρίχευσε, ἐδ 95 ; 

Παστὸν πὴ 5, -ρ Μ 

(κ τέας}, ὅδ ες ἰάτδο ΙΝ 

᾿Επεσπεύσθη, ΠΝ δ “1 1κ" κι} 
᾿ καὶ ἔγινε γρήγορα. 

᾿Επλησίασε νὰ "Ἢ ΠΌΝΝ ιο} ΝΜ 

ἰἐκόνταψε να), 
ὌΡῸ  ᾳ 

(ἢ) Σπουδή, ταχύτης, ὦ οδῖ 
᾿Επὶ τοῦ σημείου νὰ, περὶ, ,1"κ΄ 
περίπου. 2 Α 

ἀιέστιξε (σῶμα. ὅς 2) εκ 

(ἢ) Διάστιξις ᾿ἰσώματοι) μὸν: [α “3 

Ἑ κέντησε ΚΙ 
ἰδφασμα), ῳ ἘΕΥΝΕΡ ω". 



ξ: - ξεΛ.- ΕΥΥ 

«Ἀνέθεσέ τινί τι --Σο- : ὥ "Ἔφϑασε, κατέ: ΝΞ ΕΕἝ ἝΝ 

νέατηειε"- Παρήγγειλα. “ὁ .95 ΠΣ ληξε, ἘΠ ΣΧ. 
Ἐκπταλεστὴς (δια- ᾿ ὌΝ 

θήκης και. 'Ἔπ|ί- τ ἢ . ο52.9 

τρῶῦπος, κηδεμὼν, 

(ὁ) διαθήκη, κλη"ο8δ 9 ΄ -ὦ 

τηιμα -Παραίνεσις. ὑὰσ 2.8 “-2 

ΓΙαραγνδλία (ἢ). ἃ, ἰὼ 9 ΡΝ 

Αἱ Δέκα ἐντολαί, 
ᾧ Δεκάλογος, 

Συνταγὴ [ἦ). 

κα 

»Ψ' . ξ. δωΦ. 

(ἢ) Κηδεμονία, ἐπιτροπία - " 

-- Παραγγελία, τω ᾿ 

(τὸ) Κράτος ὑπὸ - ἫΝ “λς "5 αν ΓᾺ 

κηδεμονίαν, 

(ἡ) Σύστασις ἱπρασώ που} "τ 

--Παραγγελία, ἀξ 

(ἡ) Συστατικὴ - τ ΓΙ ἦ 
ἐπιστολή. τ ᾿ 

(ἡ) ᾿Εταιρεία ἑἕτερόρ. -Κ« " “ὐκ κ 

ρυθμος “-- » Δ, 

“Ἕπλυνε, ἐκαθάρισε. Στ ς ἴζ,., 

κατέστη καθαρός, ΡΨ, ς ξ,»᾽ 9 

ἧς , 
“Εγίφϑῃη πρὸ π᾿ ἔρ ἴτ Σ 

τῆς προ ευχῆς). εἴων» 

δ ρ “9 8,1» Καθαριότης (ἦν. ξ 4" δι. 5 

(Ὁ), Νίψις, νίψιμον καὶ ὁ 

πρὸ τῆς πρῷ υευχῆς -" Ω 2 ἢ: 

(τὸ “Υδῷρ διὰ νίψιμον, ἐν “ 
ἘΞ “Ἰ 

Ἄλνε: "Ὰ Η ἱν 1} : Γι " Γ 

σαφῆ 
νίσθη, ἐξεδηλώθη. 

Διδσαφήνισε, διηυ- ΄, Ἧ 
πρίνισε, διεῷ ὕτισα. -Ξ ἡ) ζ΄ 

δλῶς (τό). ΠΩ. ξ Ἔ;) 

εἰ“. (ὁ) Λαμπρός, Φακινός, 

(ἡ) Συνένωσις, σύνδεσις -- κι". « 
᾿Α ππόδειξις ([παραλαβῆς}. ω - 

᾿Ησωνδετική χάμξα τς 1." καὔγλπ Ὁ 

ἡ τῆς ἐνώσεως, () μέ λιΕε 

{τὸ] μέλος 5 δ - 
(σώματος. ω ἢ κα ἐῶ 

πὰ Ὡ 

(αἰ) Κλειδῶσᾳις, ἀρθρώσεις μῳ οἷ 

(ὁ) Δεσμός, ἔνωτι: 4,“ “ὦ "2 
κἂς κρίκος. ὁ: εἴ 

(ἡ Σχέσις, “΄ Ξ 
ὕον ἄφδια, ἕω. ὑδ.... ; ...᾽2 
συνου,. 

(ἡ) ΑφΦιέξις, ἔλευσις͵ » 
φγάσπιμον. 2,59 

πον 
(ὁ}) Φίλος ἀχώριστος, 9. 

᾿Επικοινωνία --Σύνδεσις, “ἌἜ Ξ 
σύνδεσμος -- Συνέχισις. ἐμμα.} 

[ὁ}) ᾿Αξιωματικὸς 5, δεροΕεσ ει 

συνδέσμου, ἐμ ἡ τὶ» 

(ὁ} Σευνδατικὸς ἢ Ν ΓΝ Ἐ ΤᾺΣ 

ἐγωτικός κρίκος, ὌΝ 

(ἡ) ᾿Απόδειξις (τπαραλαβῆτ) ΠΡΗ 

Ἢ δύναμις 5 -ὰ ὅπ 

τῆς μεταῦδώ!' μοὶ καὶ αἱ] να) ᾿ 

σεως {τὸ μεταδοτικόν). 
δε ἡμ-» 

(ἡ Συνέχεια, ἐξ πκολούθησις, οὶ’ 

᾽Α ἰπἰὶς τὴν φυσι: " (ἡ) ᾿Αγωγὴ [εἰς τὴν Φ μυ 
κῆν) -εδουνοδείαι. 

ὭΝΝΗ Κατήσχυνξ, ἠτίμασβ, 
ἐστιγμάτισα, 

Ἔλάττωμα--ἀἴσχος͵ 
ἀτιμία, στίγμα. 

"Εκρυφοκύτταξε 

διὰ μέσου ὁπῆς. οὐ ,.., Ψ ζ ΝΣ 
᾿ ΡΝ ΜΝ: 

"Εκληροδότησε. -- αἷ (59 ΠΕ 

Κατέστησέ τινα ἐκτε- 

λευτὴν κληρονομίας}. ἘΝ ι5 ἿΓ δ . 



-- ΔΒ 

᾿πέβη, ἀνέβη. ὑγ ες ρ. 1 (ᾧὦ Εὐκρίνεια, σαφήνεια. κι »᾽ 

δου 

ΡΨ 

ΠΡ ΝῚ 

Δ ὦ 
[ἡ Συνωμοσία, συγεπιβουλή. 5-Ὁ ἢ» 

μὰ ἐσ 
Ὁμαλότης (ἦλ 5: ̓ 

Πιᾳάτημα ἰ[τὸλ. 

(ἡ) Καταπίεσις, πίεσις, βία. 

(8) Χαμηλός, εὐτελής, 

(ὁ) Ασκὸς ἡ ΕΝ 
νάλακτος "-- ἷ οἷν "- ἐ- 2 
ἕν, τοὔλοὗμι. 

Ἔπαγίωσβᾳ, με καἰ Α΄ 
ἐστερέωσε. ὩΣ ἜΝ ὙΡ, 

᾿Απεφάσισε, ὡρ Α Ῥ «Ὁ»; 

᾿ἘΕπαγιώθη,ἐστερεώθη“ » μὶὶ " Δ» .» 

(ὁ) Πάγιος, στερεός, το; 
ΜῊΝ ᾿ 

(τὰ) "“Ὅρη, βουνά. οὦ ἡ 

Παγίωσις, σύσφιγεξις, ἀρ 

(δ) ᾿Επιδιωκάμανος 
σκοπός, ἐπιθυμία. 

᾿Επέτυχα τοῦ σκο- λ. 

ΠΝ 

5. μὶρ΄ Ἄρα 
ποῦ του, 

᾿Εκτύπησε (δυνατά) » “ “ 
«--ὐἜθραυσε, υ-Ἐ ᾿ ΝΕ 

(ἡ) Κάμινος, κλίβα' 
νος φρθρνος. Μάνῃ, 1, 

21. ει. 4 

᾿Ωξύνθη ἡ μάχη (ἄνα- 
“ἡ- 

ψε ἡ μάχη). ἥντιν ΩΣ 

᾿Επυκνώθη τρίχωμα ὁ 

ὀφρύων, ᾿ χέφκοίδων -Ἷ ἢ Μ
Ν 

Διέμεινα, διέτρι- ἀμ 

ψε (εἰς τόπον). -ὉὉ» “ ΝΟΣ ΒΡ 

σον 
οι ἡ, , ἱρ 4 

᾿Ενεδήμῃσε, ἐγκατεστάθη, 

ἐδ ̓ ὰ ὁ-Ὁ) ᾿Απεφάσισεα, 

(ἡ) Διαυκρίνησις διασά- 5 "ἢ 

φησις, διαφώτισις. ΟῚ ΓΝ τ 

᾿Εξηυτέλισβ, ἊΝ 
ἐταπείνωσε. δ: 2: δια 8 2) 

ἼἜἜθεσε, ἐτοποθέτησᾳ, 5 ἢ 
κατέθεσα. ἐδ - 

᾿Εξεπόνησε (βιβλίον), «οὐκ !}} Φ:-9 

Ἔθεσε χεῖρα, ἐπέ’ “τι “ὶ 
ταξε (ἐπιτάσσω). ἐξ Δ ἰῳσιαν, 

ΗΝ ΠΣ 

Κατέστη εὐτελής, Σ, “ 
φαῦλος, ὑπεβὶιβ ἀσθη. ἐπ: ζ: 

᾿Εζημιώθη , ᾿ς «τὰ πιλυ σὶ 

(ἔμπορος). Ὁ ὍΣ. "2. 

᾿Εταπείνωσε --Ἐπού- ἤ,,.σ ἢν ὅν 
λωσε, συνέρραψ. ἢ  - ὦ. 

(ἡ) Το ποθέτηοσις, θέ- Ὡ 
σις, κατάθεσις -- εἰσ. "Ὦ. ἔ' 2 
Γέννα, τοκετός. 

᾿Εγένγησε, ἔτεκε, 

᾿Ανατροπή τοῦ καὶ Πα ψη Δ ἀρν 
θεστῶτος. ξύϑοδιος 15 

ΑΝ 
᾿Εκπόνησις (ἡ}. δ Κἢ Φ- 9 

λα 

᾿Επίταξις (ἡ). μ 8- 2. 

(τὸ) Θετὸν ὦ τ ΝΡ πὸ 

δίκαιον, μ΄. ὁ δ ι.-- Ὁ. 

(δ) Εὐτελής, φαῦλος, χαμη: ὍΝ 
λός, ταπεινός, ΖΦ 2 

[ἢ] Φαυλότης, εὐτέλρια » 
ταπεινότης, ΡΝ ν᾿ « δὰ 

(ἢ) Ταπεινοφροσῶ- 
νη͵ ταπεινότης. ξι:55}. χον 

[δ) Καρμὸς (κρεοπῶ- [. : 
λείου), [ἰσυὶ ΠΩΣ 

᾿Εξωμάλυνε, τ κι ἴα, χων 
ἰσοπέδωσε. ΟὟ ἔργ: δὴν 

᾿Επάτησε, καταπάτησε, 5.329 ὥς. 



ωρ.} 

»μ»-ᾳυ . ,᾿᾿ Ά -ΠΠῸῸο. 

᾿Ετραχόνθη. »ὶ, κί »2λ»αι»Ὲ 3 
[}Τ αχὺς, -κε πο - "ἦν »»»' ἃ .- 

ἀνώμαλος, "Ὁ οἰ. «1922 »! Ξ»Ἐ. 

πέβαλέ τινί 
τι, ὑπεκίνησε 

-ᾧἉΦ0 ἢ 

ἕο ἷν γαΐε κι: 

ἼΩω) (ἡ Ὗ ποκίνησις, ὑποβολή. 

Σωνέτισε (χρόνου), 
κατέστησ, ἔμπειρον 

τε 

(ἡ) ἽἌμμος (λεπτή) νηὶ ̓ ν ς υτϑῦ 
Παρπήνϑσε, πραέτρεψε--- ἢ. 5... τ 
ἙἘκήρυξε {ἱεροκῆριυυξ), Ὁ αἱ ἜΡΨΨ 
Παρεδειγματίσθη, ᾿ ἅν Ὁ 

(ἐπῆρε μάθημα). 
(ἡ) Προτροπή, νουθεοσία-- δ 4 
Κήρωγμα (ἐκκλ.), ἀτο 

[τὸ)ὶ Κήρυγμα {έἕκκλ.). ΟΡ ἀρ» 

(ὁ) Παρπαδειγματισμός δῆς 
παράδειγμα. Ὡς 

ΝῊΝ 
(ὁ) Δύστροπος. πο ἢ 

᾿' .-- »"" 

Ἔνετάθη ὁ καύσων. ὅλ ΐ ΡΨ 

᾿Ηδιαθέτησε, 

᾿Αδιαθαεσία (ἢ), Δρπ,, Ὅν, ο΄, 

᾿Αδιάθατος (ὁ). ὥλοῦ 
(τὰ) Καταφύγιον, ΤΡΗΝΝ Σ᾽ 

"" . α ΕΝ 

Αἴγαγρος (6)..] 5 “οἷ ξωε 

᾿Εχαϊιρέτησα, β-" ̓  --57 

ΓῈεριέλαβε, “ Ἶ - “ 
συμπεριέλαβε, σ΄ ΤΟΣ τςΡ. 

Ἔνόησε, ἀντελή “, "3 
φθη(κατάλαβε). (δα 431 «Ὁ 2} .5. 

μ᾿ ὰ- 

(ἢ) ᾿Αντίληψις, νόησις. ΕΣ 

Γ ; - “- 

να ροσξο κο 

ω» -τ 

Πατρὶς (ἡ). ἡ . ς . 

(ὁ) Πατριωτισμός, ἐθνικισμός, 11}. 

(ὁ) Πατριώτης, ἐθνικιστῆής -- ὦ." 
ΠῈᾳατριῳτικός --- Ἐγχώριος, τρ 

(ἡ) ᾿Εγκατάστασις, Ὃν. πΠικγ,. ὅν Ὁ 
διαμονή, .» 2 ὑΐὰ νυ; 

 ρνςς ὈΙΡῚ 

τρὶ γ Ἂς, κοι (0, 

Πυκτερίς (ἡ). 
"᾿Ενεκαρτέ- 
ρησε ἐπέ' ὡ---» 
μεινε, ἐνέμεινε, 

Διώρισέ τινὰ εἰς , « Ξ...» (ὅς 
ὑπηρεσίαν. π σε: »! μὰς 
[τὸ ᾿Υ πούργη: 
μα, ὑπηρεσία. οὐ». ξ λ:9 

Φυσιολογία (ἡ). το } «αὐ ἢ." 

(6) Διορισμὸς ὑπαλλήλου. μὰ» μ᾽ 

(τὸ) ᾿ΑὙγεῖον, 
δοχεῖον, ΣῈ Ν ΠΣ] 

-- “ . 

“Ελαβέ τι καθ’ ὁλοκληρίαν, 

Συμπεριέλαββ, ΓΡᾺ] ὦ Ἐιϑ καρ 4] 
-- ΚΒ .-ΑΜΨ ἃ 

Εξερρίξωσε, -.Ε κτῦ β « μτυ] 

᾿Αντελήφθῃ 
κατενόησε, 

(ὁ) Δύσκολος, τρα- 
χύς, ἐπίπονος 

(ἡ) δυσκολία, δυσχέρει οι 

ἀν δλος,ο᾽ τὼ} 

., 5. 5. “Ὁ 
“252. Ξ- 2 

ἘΣ 
τρανώτης. 

'Ὑπεσχέθη, ΆΨ0ΨΥΗ ρα ι ΠΡ 

᾿Ηπείλησε. αὖ ΓΕ ἼΡΨΨ μς 

ΡΒ ρ 

ὙὙπόάσχασις (ἦ}. ». ξ᾿ Σ, 

᾿Απειλὴ (ἦν, τ »" ω , 



2} 

(ἡ) Ἃ φϑονία, 
πληϑῶρα. 

.μπς 

πληθὺς πλῆθος, ὃ.» 
(ἡ) Ταμίευσις, ἐξοικονόμησις, κ΄ ." - 
ἀποτοιμίευσις. ᾿ δ. 

Τσριβυτήριον τῶν -β νὰ πὰ ὯΝ 

"Ἔσπευσε, ἐβιάσθη, 

Σἀκκος(δαημάτι- 
΄ψῶς}), δισάκκι, 

“Ανθρωποὶ διαφόρων φιλῶν. τὺ ἢ 

ον. ΝΗ , 

Ἦτο ταιριαστόν, 
ἀρμονικόν, συμ- να σὰ ᾿ ΚΕ 

μετρικόν, ᾿ 
πα ἢ ἄι, ." 

Προσήρμοσε, ἐταίριασε,. 5.5 "3. 

Σαν διηλλαξε, συνε- πστ΄ (, 

βίβασε, συνεφιλίωσαε ΝΣ δ} 9.5 

Εἴθε νὰ τὸν εὐνοήσῃ ἢ βοη: ἢ δε, λας» 

θήσῃ ὁ Θεός. 4..5.} 

Συνεφώνῃσε, ἘΣ, 

συνεβιβάσθη, Ἐ ἘΠ ὧρ τε πο σ.α) 
συνεφιλιώθη, 

Συνέπεσα, συνέβη, ἔτυχε. 5 ὅ.2} 

ἄρ, τὴ ὦ Ἔπέτυχε, ηὖδο- - 
κίμησε, πὐπμέρησε. 99. εἹ ἐδ καὶ 

Προσηρμόσθῃ, ᾿ μι ς 
ἐταίριασε, ῴ ΠΝ ᾿ ὁ καὶ 

Συνϑδιηλλάγη, συνεφιλιῶθῃ, ,-ι. τ 
συνεβιβάσθη. δ ὅθ 

(ἡ) Συμφωνία, ἁρμο- “ον ΜΔ φν 

νία, ταίριαῦμα. ὅδ. ."»5. 

Συμφώνως, - δὰ... ἰχ.39 

(ἢ Συμφονία, ππιι 2 ΟΝ 

ἁρμονία. ἀλάϊμ ὧδ 

Σομφώνία, ἁρμονία, ΜΕ 
Σύμβασις-- Σύμπτωσις. -- 

"1 Ἂ 

Κατὰ σύμπτωσιν. Ὡς ) 

.. 4ρἈ-.ὄ μὲς 

ἐτόλάοχεῖον, ἀγγεῖον͵ ἀρ 4 Ἶ χα ἕν 

ὑπῆν, ποταπός θῖν ς Ἀδ 

καλετο χα ναν ἀρ ὕλν, κατε “δ΄ 
ἡξηρέθισε. δ ὁ να ΚΕ ἦν δὲ 
ταοιδο φρνα, ἐρνθρι τ 
[ἡ) Κακεντρέχεια, χαιρεκακία, “κε ̓ 

ΤΡ ΘΑ ΤΟΝ Δ ΘΊΜΥΥ 

δ ρϑδάτες ἠδ᾽, ς μ᾽ 
ΠΡ ἀϊθόρυβος, πὰ ᾿ ἰθΘόρυβος, πάταγοι ΒΩ “- 

ὀχὰ ἀγωνία Πόλεμος 

τὰς τήρησις ὑποσχέσποῦ, {49} “00 

ἢ κεους, φιλὶ ῆσις, αἱ ΕΝ 

ὁ πρλινοας τ ἐρμν 
ἀϑίχθησοιο ὦ αὐι 
ἱπρέσβον αν ττλΘ ὦ ἡ, ΝΜ 

 κεοβείαι αν 5290.) - δ" 
; .71- 

(ἡ) "“Ἔλευσις, ἐρχωμός, 5... 5, Ἀν, ᾷ οὦ Ε' 

᾿Ηφηόνησε, ἢ, υ - 

ἐπληθύνθη, στ 6 999. κατ ι,5. 
᾿Επλήθυνε (ἀ 
ΚἈΝ νε (ἀγαθὰ πρή, ὅπ, Γ2 
᾿Εξεπλήρωσεν γ΄. “- - 
(ὅ τι ὠφειλε), Α΄ 3. »" ἋὋ ἐν» 

᾿Απεταμίευσε, ἐξοι- κι τι . ἦς 
κογόμησε, .-" ΠΣ 

Ηὐξήθῃ, πληθὺν θη, ἐ πολ- “Ὁ 
λαπλασιάσθη ὑπλοῦτος). κι νη 

- ἃ, .- 

(ὁ) Πλοῦτος, ἀγαθά, Νε χα »"9 



ποῦ 

.»" ες ξ ᾳἴὅ... ω ̓ 

ΒΕ -- 
- 

Ε . 38 

μ ε καὶ ἐκεῖνον τὸν Ἐπ ,. | Ἐκ συμφώνου, ἁρμονικῶς, αἰῷ ̓  

Γκ ᾿ 
“᾿Ξ ὦ 

(ἃ) Πρόσκαιρος, προσωρινός. ψ- α' (δ) Τυχαῖος, συμπτωματικός. οἰ] 

-“. (ἡ) Συμφωνία, ΚΙ ΞΕ, οἷα 

(ἡ) Τοπικὴ ἀνθ αι. ΜΕΙΨῚ ἐξ ᾧ σύμβασις. δἰα] 2 ΤΕ Ι 

κατέστη ἀνα’ (ἡ) ᾿Αρμονία, δε ς ΠΗ Φ 

σχυντος͵ ἀναι- τ ΕἸ ἘΞ ἡἱ τ ̓ συμφών[α, δὰ ̓  .5.5}} 

ῆρ, ἀδιάντροπος͵ 

, . 

(Αι κ σον 8 9) 78 

μαι ἀδιαντροπιᾶ, τὸ γ΄, 

Ἐν ἠνάφθηλϑ 5᾽ ΓΕ Ἷ ΠΡ ΝῊ 

ΠνωΝ (φῶτ τ᾽, βω )  κιβ ἢ 

ΣΑΙ ΤΟΣ » ἔχω ΓΕΡΎΎΧΥΥ 
"Ά 

αύσιμος (ὅλη), ΜΈΝ δα 3) ΕΣ 

(ὁ) Ζωηρός, φλογερὸς -α 
ἶ 

Θερμαυτὴς (πλοίου), 2 

"Ἔπληξα θανασίμως, ἈΞ. ΨΚ.«ΦΨΧ.ΕΣ 

ἐφόνευσε. Δ ΓΔ, 

(ὁ) ᾿Ετοιμοθάνατος "ἃ 1.5... δ.ὺ 

(ὁ) βαρέως πληγείς, Δ. .Χ5. 

᾿Εσοβαροποιήθη, κατέστη 
ἀξιοπρεπής, σεβάσμιος. ΜΩ ΨΞ ́ς,.3. 2

 

Ἕκοῦύ- »}.3 
..» 

Φανε 4.5 Πα ΘΕῸ 

(ἐβάρυνε ἀκού). 

᾿"Εκούφανέ τινα » πΆ  ὼι “ ταν 
(Θεός), ΒΝ εἶ ὦ] 5. 

᾿Εσεβάσθη, ὑπαλήφθη “-. , 3.5: 

--ῬὌεσκλήρυνέ τινα χ-5.» 852 
ἰδοκιμασί α). 

Ὑ περεφήρτωσε, ἐπαβά-Ὦ .  “." 

βωνε {(παραφόρτωσε). .᾿».» ι,»} ῇ 

“Ὑπερεφορτώθη, ἐπε- -- Ἷ .-Ἁ Ἶ 

βαρύνθη, »...2..2 
.Π Ρ- Μ δ...» 

(τὸ) Ρῆγμα, ράγισμα. ὃ κὸν μϑ» 
- (δ) Καιρός, χρόνος, “Ἢ 

(ἡ) Συνδιαλλαγή, συμβιβασμὸς- 
᾿Επιτυχία-Εὐημερία, εὐδαιμόνίακθφ ν᾽ 

᾿Επιτυχῶς, εὐδοκίμως. Ὁϑ .-" 

δὲν ἢ ἐτὴ ἀρ 3 9 ὑλοχεη 
ρησαν (ὑπόσχεσιν). 

πρλνουσδ τον νῷ 
σὰν ὀφειλήν, κυ σΩ» 
πῶδοο ΚΑ 9.9 99} 515] 

- δ ξῶω ε 59.γ32 6} 
᾿Ανέπαυσέ τινα ὁ Θεύς 5511. 15... τ΄ 
ἰἀπέθανε), πὶ οἱ ἀπ 

᾿Ηρκέσθη, 

(ἡ) πλήρωσις ἢ ἐκτέλεσις ἢ ων 
τήρησις (ὑποσχέσεως) 

αὐ Ἐαλόραις ζς 5 0 Δ] δου 
ᾧ ρου ξυνεπς, 9} 0» Ὁ 
(ὦ ον ἘΛΕΤΝ ε Ὁ 

( ασολσο συνεπῆς ἢ ε: 

ἀσμος, ὧδ ΟΒἢ ἧς, ἀΓ ος 57, 

ἀδαν διόλου δ, 
Καθώρισε {χρό- 
νον, ὡράρια), 
ἐχρονολόγησα, 

᾿ ὁ ἐδ 

ὥρας, - ξ .",.5 ἃ 



εἴστατ 

12.» .- ξοτ-.., "5 

"Αφιέρωσε Ἔπροι- -τα {τὸ} Άχθας, βάρος, “κἱ Ῥὁς 
κοδότησε, ἰἐ,4 Δ} ρορτίον, οϑὴ. Ξ.»} 

"Ἔπαυσα, ἐσταμά- πὴ ὐν. 1 (ἡ) ᾿Αξιοπρέπεια, σοβαρότης, τη.“ 
τησέ {τινα) ᾿Αν: “Ὁ "2 -ἀὶν σέβας υὔν 
στειλε -«Διέκοιε, (ὁ) ᾿Αξιοπρεπής, σοβαρός, Σὰ 

Ἔστάθμευσε, : ον, οὖτος σεβάσμιος, . 53 
ἐσταμάτῃσε, Ἐν τα, -σῳν 
ἐστάθη -- ΕΒ στο, 

πον ἐκαίσθηυς ον ὅν» 
Ἔταυδε, διάκος, ἀπό, ὧν ὐῦτῦ 
τὐλτοσανς ορρτϑ, 
ἐπα ικδόρηεαι ὠν ἡ. - δ 

τὸ χαοναον,, ΘΜ ΤΙ, 
ΡΣ 
(ἦ) Στάσις, σταμάτημα --- (τὸ) ἢ 
Ἴστασθαι, ὀρθοστασία, δ, 

ἐστάθμευσιοἩ  «ἰὐν 9.9 8" 
[(ἦ) ᾿Αναστολή. «ὐῇ κ ΠΡ 

στάβμευσις Αἰστανμός, “ΑὐΌἢ 
ΡΥ νὰ κα 

(ἡ) ᾿Εξάρτησις ἐπεί τινος, ἐρ «5... 

Προεφύλαξε, διεφύ- 9.’ 
λαξε, ἐπροστάτευσε, τ Σ 9 

Προεφυλάχθη, -1 Ἐκ πὸ 
ἐπροστατεύθη Δ υϑ "Ὁ σ᾽} 

Ἠὐλαβήθη, ὧν ,9.»» - 7 ἐν] 
(ἡ) Προφύλαξις, προστασία, τςις 
διαφύλαξις. Ἂ 99 

(ἠ Εὐλάβεια͵, δἠπέβεια, .« "-τὸ 5.» 
Βεοσέβεια. ὶ (5 μῶ ς 

(ὁ) Εὐλαβής,͵ εὐσεβής “ἰῷ. 

θεοσεβής. Ἐπὶ 

Ἔπεσε-- Συνέβη. 

Συνέβη τινί τι. 

᾿γὙπέπεσε, τ ζ2. 

᾿Εκακολόγησε, ἐδυ- ΙΝ 
σφήμισε, προσέβαλε. ΟΝ 5-. 
᾿Επεδρασεν ὁ λόγος τι 
εἰς τὴν ψυχὴν τυ, τα ἘΣ 

᾿ἪἩκάνισε, 

᾿Επετέθη, προσέβαλε 
(ἐχθρόν). - 8.2.2: 2 

π᾿ . κἢ ΟΝ 

Ὑ πένραψε, 4 2. 8: 

ἜἜρριψε͵ κατέρριψε, τοὺς πα 
ἐκρήμνισε. 5:3 ἐδ “᾽ 

"Ετάνισσα μουσικός), ΞΞ πὶ} 
ἐνήρμόνισε. φλο ς Ἢ 

(ἡ) Πτῶσις. πέσιμον, ξ “2 οὖ . 

(ἡ) Πτωσις: Κτύπημα, πλῆγ- 

μα-- Σύγκρουσις (μάχῃ. “7. 
δ) Κακἐλόγος, .π πρ ῳ γῆων 
ἰ νὸς “εν εἰ ̓ διαβολεύς, 

-- οὐ “- 

5 ε55:} 

-“ Πρ 

(ἡ) ν ἀάχη, συμπλοκή--- 
Κακοὶλ γα διαβολή. 

(ἢ) ' ατάοριψις---' Αρμονία, “11: 

τονι τμὸς μουσικῆς). εἰ! 

[ἢ) ᾿'ρμονία (ἐπιστήμη) . δ 

βἰς τὴν μουσικήν, ΚΑ .3 

“τ ν 

(ἡ) ᾿Αναμονή, προσδοκία, 

Ὑπογοαφὴ (ἡ), 
στά ἦγ, ἐσηκώθη) ΜῊΝ Ἣν 
--ο᾿ Ευτάϑμευσε,. μη αἱ ἐς 4.2 



Ὁ. 

.5 Ὁ "Ἐ . 

Ἔσαμάρωσαν (ὄνον). ΓΕ ἷω ι ἀκ, 

Δ» μωῖ Ε 

ΡΕ ΡΝ 

"» μ᾿ - ! 

6}; ωὸϊξ 

᾿Ενεπιστεύθη τινί τι, Ἀ “πο σ΄. 

ἀνέθεσέ τινί τι, Εν “155 

᾿Εναπιστεύθη Θεῷ. ὧν (5 ἷ, ΒΕΓ 

᾿Εουσιοβξβότπησε, κατ: ιΞς- κγ΄... 
δ ὶ ΕΟ Ε 

ἐτὼ) Στάξιμον, 
ἕῃ αρροῆ. 

(τὸ Σάνμα ἰσαμάρι 
ἀποξιυ νίων) 

σπησε πληόεζούσιον. 

“Εξουσιοδοτήθη, κα΄ κγ᾽ς΄ ., 1“ « 
τέστη πληρεξούσιος. -.- .» 

᾿Ενεπιστεύθη τινί, Γ«Ξ ὥς 

ἐβασίσθη, ἐπανε: ι- . μφὋν 
παύθῃη 

(δὺ ᾿Αντιπρόσω πος --- . ὦ“ . 
᾿ΑΥὐτιπρόεδρος Ἐπί- Ὁ) "ζ 45 

τροπος "Ἰληρβξούσιος, 

[ὁ) Πράκτωρ, ἄντι- Π μῶμι 4, 
πρόσωπος ιἕταιρ.)} 

ὁ} Πασαγνελιοδόχος κ΄ - 57 - (ὁ) ΥΥ χος τ τ (( 
ἰπλασιέ), 

(ἡ} ᾿Αντιπροεδρία, ἀντιπρο: - ᾿ 

σωπίᾳ ρακτορεῖον, 1. 

ἡ] ᾿Επιτροπεία, μὲ} πῃ σι, 

κηβδαμονίαι. »Ὡἷἱ ἜΣ 

(τὸὺ Ποακτορδῖον ΠΡ 
εἰδήσεων. ἰ » "1 

(ἡ) Πεποίθη τις, πίστις, εἰς ὅν ΠῚ 

ἐμπιστοσώνη. 

᾿Αντιποονὼ πίαι, ἀντιποσοσῶ κι "κ᾿ 
περσις --Εξουσιοῦ ἡτησις, ἢ 

Ἔπώασε ἧς ΜΙ Ἐπ , τς 
{πτηνόν}. ν 

μα ᾿ 

(ἡ) Φωλεὰά {πτηνοῦ}. ΕΝ ξοῦϑ 

ΓἜδεσαν ἀσκόν, ἀρ 9} ὅδ «Ὁ 7 
κα. » “ ἀ- 

᾿Εσιώπησε, ἀπεστομώβη ' οἷα ἡ» . 

[ἡ) Νομιμοφροσύνη, πί: ΑΜ 

στις, αἀφοσίωσις, ( ὠ ) ΨΝ 

«ἰδέ... ΙΣ 

“Εστήριξα͵ ἀ' ἘΚΕΊ, ἐδ». ̓ ς] εὖ 3 καύμπησε τι. 

“Εστηρίχθη, ἀκούμ- ὥρη ἴσο 
πησε, μ᾿ ὦ» δ: 2 Ὁ } 

Ὁ] 
ον Κξ οι ς 5 

. οἷ’ τὸ 

᾿Ακούμπισμα (τό). 

᾿Ἐβάδισε σιγά-σιγὰ 
[ὡς ἐν πομπῇ᾽, 

᾿Εβεβαίωσε,διεβεβαί “Ὁ 
σε, ἐπεβεβαιωσε. Το» Ὁ ἴλΑ.5 Ὁ 

᾿Εβεβαιώθη, ἐπε- ἧς ̓ , ΕΝ 

μὰ ͵Ῥ .“- 

(ὁ) Βέβαιος ---Θετικός. δ; 5, 

βαιώθη, 

δ ρυαδι (ἡ) Βεβαίωσις, ὅ8ιχβε- 
βαίωσις, βεβαιάτης 

"Ἔμφασις, 

(ἡ) Θετικότης- Ἔμφαν- Ὁ ̓ , ΑΚ τ 
τικότης. 

Θιατικῶς -- ᾿ εἶ ΝΣ εἶ 
Βεβαίως. ΑΥ ιπ; ΠΥ τι, 

Φωλεὰ (ἢ. "ἡ 99 κυ. ξ “,5 

ΓΟ γ)50 
ΚΕ 

ᾧ')5» 

᾿Εκτόπησα, ἐγρόνθο- 
κόπησε. 

Διόέτρησε (διὰ ξέφους). 

᾿Ενέπηξε, 

ὟῪ θηι ““" Ὁ Τ 
ἐπαιώθις 15. 21» ἰκετι 59 

“ὙΥπετίμησε, ἐμείω ἐμ β τ υμ ὁ 

᾿Εχρεωκόπησᾳ “ ἘΦ στρ σ Ν 
ἐξημίω σε. 5 ἡ 2 ω- ᾿ δ 9 

(ἠ] Ὑποτίμησις, μείωσις ἐν 
-- Ζημια. ων 5 

᾿Επῶώλῃσᾳ μὲ ζημίαν, «Ὁ “Ὁ δὺ 

ἱζατέστη ὕπουλος-- ὀῥζς ἧ..τ- 
Ἐσκληρύνθη. τ᾿ ΜΙ δ" 99 

"Ἔσταξα (ὅ-. 1 4. ,]. - ς,, τς 

δωρ)διέρρβυσε 



ὦ. 

(ἡ} ᾿Απάτη, δόλος. “.2}} 

γερο. Ὁ 5 ὦ σἱ 62 
μηῆσε διαπύρως, 

Κατέστησ τινας 60. Αγ], τα ἡ 
διήγειοέ τινος ἐπιθυμίαν, “" 

(ἢ ἀφ δ ὰ ἐπιθυμία, μα’ ὥ ́ 

ΚΑ τρυγῶν ἐν ώδη, δ. 999 ὦ 3 
Μὰ τὴ γλῦσσα ΠΟ Δι 15 

ΜῈ - ὁ οι ξοπρορος τος Αγ τος 
Ζῶώνη ἐφιππίου [ζώνῃ σαμαριοθ}' (7 

Προσέφερεν ἢ παρέθε- "» σα 
σε γεῦμα, συμπόσιον, ἐ 5" "ἢ 

Συμπκόσιον (τό), ᾿ Υ, 7α ἀπ, 

ἀκροαίσθη, τὔ Γ΄, ΠΡ κ}, 

πάρος Οὐ 
(ἠ ) Σόγχυσις--Ἔρως ξεμυάλισμα ΓΕ 

ψξεβοαλιεμενο «Π ὑ 1. 
δ..ὦὮΡ »" κ 

᾿ὥλόλυξα, ὠδύρετο, υ μρ,εββ 7 

(δ) ᾽᾿Ολολυγμός, ὀδυρμός, --:,. ")“ γμὸς μος 7,1", 
κοπετός, 

4 ! “" "-" 

λαύθησα, εἵπετο. (ἐξ ἐ Θ 59 
ἮΗρξ, ἐκυβέρνησε, ἐξ ἔ Π ̓ 

᾿Ανεκήρυξε, ἀνηγόρευσε δ κι οἱ 

οὐ 47 
ιν ὦν 

"Εστραψεκ τὰ νῶτα, 

Ἑτράπη εἰς φυγήν, 
ἐδραπέτευσε. 

. 4δὸ.. ΔΝ: 

ΔΙαδοχὴ (ἡ). (ὁ.) ἐν; 
σις, ψέννα, -- ἰτοκατςνοο (ἐ)υ»ὴ. 

(ἡ) Πολιτεία --- [(ηδὲὲ- ΣΝ 
 ονία ( δ )1Ὺ: 

πιοαϑο οίσος, αι ἜΝ. δ 
Ἔνέβαλε, εἰσήγαγε τ ξ: » ἐἘ 

(ἡ) Εἴσοδος τἔμπασμα!. ε 2" 

(ὁ) ᾿Επιστήθιας φίλος, Ἅ:..., 

Ἔτεκε, ἐγέννησα, 1 ΐ “.) 

Ρν 

Παρήγαγα --τΕμαίβυσε, ι΄ Κ΄ ὅν 
(ἐξεγέννη σε), ᾿ς »" «Ὁ 

᾿Αναπαρήχθη. ΟἽ, ( ἢ 6; 

Π Ἄ -Ἡ " ᾿ς ΒΡ." γ- ᾿ ΩΝ α 2 "Ὁ 2] - ξ 3 ἕν “ 

Γέννα (ἡ). δ.) 
(ὁ) Τοκετός, γέννησις, .-“ - κ 

γέννα μὰ ἜΣΕΕ ΕΒ, 

Γεννητικὸς (ὁ} ΠΥ 
[τὸ] Παιδάριον --- «ὁ» δὸς 
Δοῦλος, σκλάβος, ὌΝ 'Ε ὦ 

"ἡ δ΄... ὦ 

(ἡ Γένεσις, ἀναπαραγωγή, ΕᾺ Εν 

Ἢ βιογένεσις ἢ 
᾿ς χαΔΠ} δ ,Ξὴ βιογονία, Ω 

ἐόμος τος Σ᾽ αὐ δ αν 
ΠΟΥ ΥΩ ΟΣ 
() εἱαραγωγὴ (ἠλεκτρισμοῦ ων 

ἱλαιευτικὴ (ἡλ, ἔπ "ὰ 

ἐδολιουη ὡ- ϑυ-Χϑ» 



πε 

"γπῃνίχθη, 
Τα 

ὁπεδήλωσε. μϊ ἐν" υ 9] 

᾿Αναφορικῶς, σχετικῶς, “Ἰ,} 

ὧς πρός. 
δες 

Πνιγηρὸς καιρός, ΝΡ. 

, 

Προσέτριψε, ἔτριψε. πε τ». 

ΕΟ ΣΑΣ δ, 
᾿Εκρυφοκύτταξε. ἘΕΗΡῚ αν ἢ 

Λάμψις (ἦ). ΦΌΡΟΥ 

Ἠγάπησε. 5 ἢ ΚΌΝ, 

μάθη, ἐβαρόνοη 559 .αἵ "3 
Δα απ, κα ματος, Ὧν 59. 5 

ὦ βρνδόταςς, νωθρότη. ΟΡ 
ἜἘχάρισε, ἐδώρισα. ΑΝΝη ̓  μα΄} 

Ἤναψε (φωτιά), 5. “ν»- 

ἐπυρακτῶώθη. σα »92 στ. Ξ 2 
» 

Ἤναψε {φωτιάν)}. ΞᾺ.Σ ΐ :-ϑΨ" 

(ἡ) Πυράκτωσις, 
ἐνέτ ὸἂ- 5 

σις {πυρός}. ΜΕ" 

σα ἐξωμάᾶν ΡΟΝ ιν 9 

ἡ) ΛΑβυσσος λοι ὠὰ ,ς ς ὅαῖ 

περάπαρξο, ἔρριψεν, ὁ, (ε΄ 
Καάεηρανον κατα υςς γα ζ ευαῖα 

-ἡ 5 δ -» 

(δ) Βρόχος (θελειά}, ὁ]. ς 5.32 

᾿Εφοβήθη, ἐτρόμαξε, (μα » ἰ ΝΕῚ Γ 

- ἐϑῖ-- ὦ} 

᾿Απέσχαῃ, ἀπέφυγᾳ, “ς᾽ υἱ 2 

᾿Ανέθεσέ τινὲ τι, “ ἧπ ἘΞ ΕΕΣ 

ἐνεπιστεύθη. μ᾽ ὙἹ ὦν ἐ ΝΜ οἷ 

"Ἔκαμε εἴς τινα Ἷ, ΑΝ 

χάριν. ἃ, καὶ Ὺ ἶ 

Ἔδωσε πίστιν, ἔνε- » “πὰς 9 Ν᾽ Ἶ 

πιστεύϑη. ἀνα δ 2 

᾿Ανέλοβε, 
ἢ Ὁ ς ων. 

Β 3 μ - ΖΦ 

᾿Ανέλαβε τὴν ἐξουσίαν, “Δ. Ι υ » 

(ἡ) Νομιμοφροσόνη, πίστις, οψ 
ἀφυσίωσις, δὰ 2 

Διαθοχήῆ, διαδοχικότης. ΖΝ 3 

(ἢ) Γισλιτεία -- Κηδεμονία. ἍὟ 

Αἱ Ἡνωμέναι μ΄ ἅι|’ς 

ποόλιτεται, ὃ Δ». οὐ ὺ 9} 

(ὁ) Πάτρων, προ- 4 ."1 ἐκ, 

στάτης -- “Αγιος ἐϊ. ̓  “α ἘΝ 

-- Φίλος ἐπιστήθιος. 
δι ἡ " 

(ὁ) Κηδεμῶν, ἐπίτροπος. » 3 

(ὁ) Θεσφιλής, ἅγιος μα δε, 

ἰμουσόυλμ.}» δὶ ΕΣ 

(ὁ) Διάδοχος τοῦ Θρόνου, "1. ΑὉ Δ 

ως Ξ ἑ - 

Εὐεργέτης (ὁ). Δ... ἐλ: 

ΤᾺ 
σή οὶ 

(ὁ) ᾿Αξιώταρος, ἱκανώτερος 

Προτιμότερον, καὰὶ- 
λίτερον, 

(ἡ) ΙΚατάληψις (τόπου) ΝᾺ δι ᾿ 

-- ᾿Επίταξις. ὧρ -"-. Ὁ 

᾿Αλληλοδιαδοχὴ (ἢ), δ 

᾿Αλληλοδιαδόχως, ἀλλ’ ἅ 

παλλήλως. ναι ἐρ 

"Ἔνευσε. ὠ κ5.2}2. ὡς ̓ ἱ; 



(Ὁ) ᾿Απελπισία, ἀπόγνωσις, οὶ 

“Ἅπαλπις (ὁ), 

᾿ .", ἢ λι“ -.-» 

᾿Απηλπίσθη. ωολιίο ἊΝ ς ,.πλὶ 

ΑΟ ! (κλητικόν), ἵ 

(6) Ξηρός. (Ὁ) ω“Ἐ τξυθδ 
(ἡ) Ξηρά, ἤπειρος, τω, 

(δὴ ᾿Αστρολογία (μαντικὴ τος 

διὰ τῶν ἀστέρων. ὥσοῦν 

“Ἔϑειξε συγκατάβασιν, ᾿ . 

Ἐὸ ουγκοταβατιτός, ῳ ὑὸν 

(ἢ) Ἰάσμη (γιάσεμ!). ὑκδὺ 

Ἔφηβος (ὁ. (ὦ ) 1 Ὡς ὧν 

(ἢ Κορυφὴ “0 2Ὰ- 
κν, κορφή. (ξὰ) δ ᾿ εξ λὶ 

βουμπίνι (τό, -ὐὐν “ πᾶν 

Σάπφειρος [ὁ]. ὦ ),} ΜΝ υ 

Τοπάξιον (τό), αὐ -- ἐὺ 

Διηυθύνθη πρὸς ,. 1.2.ϑθσςν 
τὰ δεξιά, " (1): ὑπ ᾿ σὐν 

Γλυκάνισον (τό). μων 

δος ἐς, 
[ὁ) “ὥριμος, ὩΣ α 6}: 

"μίσθωσέ τινὰ 
ἱμεημερομίσθιον) ( ΓΑ } ὌΝ ἱ ρ9 

Ἔρημιία -" "“Ὅλαθοος - “ΜΠ: 

"“Ερείπιον. κ 
᾿Ἐξπράνθῃη, ἐστε- ΕΞ. 

γνώθη, - πὴ τ ὦὉ 

.-- ἂν... 

"» ἢν 9 ὖν 

σϑίλ ον 

ὠλ9 

»ῇἢ ΜΒ .» 

(δ) Φόβος, τρόμο, 11.9.2 
Ἔξ ἀρχῆς, ἐκ πρῶ- ν΄" 5 

τῆς ὄψεως. ἀκα, ω" ΠΝ 

᾿Εφαντάσθη, 
ἐνόμισε, ΥΩ . τ οἱ ̓ ῥ΄ .: 

"Ἔσφαιλᾳ, ἔκαμε .Ἱ 
λάθος, ῷ ἜΣ εβ9 

᾿Εξηπάτησε, ἀπε- “τ αν 
πλάγνησε, ῥ ΠΡ ἐ- 

Ἧ 

Ὑπωψιάσθῃ, φὰς ἊΝ 

(ἡ) Φαντασία, εἰκασία εἰ ἢ. 
ἰδέα --- Εἴδωλον. χα " 

(ὁ) Φανταστικός, αντάσα Ω "- 
δης, εἰκονικός. μ᾿ 

(ἢ) ᾿Αποπλάνησις, ἐξαπά- 
τησις, 

οἰεὶ 

(ἡ) Κατηγορία --- “2 ωπον 

Ὑποψία, γε’ ξ τ 

ὁ, ὦ 
(ἡ) Ὑποψία, ὑπόνοια, ἐπ 

᾿Εξησϑένισε - ἢ “ως 

᾿Απεθάρῤρυνε, σα Ὁ. 

᾿Εξησθένῃσε, να “" 
τησε--'Απεθαρρύνθη ΟἷἿἋ γ' ὧδ 

(ἡ) ᾿Αδυναμία, ἐξασθένησις ὍΚξ 
᾿Εξησθένησε, ἠδι»» 
νάτησε, παρέλυσᾳ, στ. 39 “.. 

᾿Ερράγηδῤάσκὸς μετφρ, - 
παρέλι σαν ὁπόθασισ, ΠΕΙ͂Ν, ̓ Ὶ 2 
ονὰς μετρήσως {8 ΝΜ ππ.- 

ἄἀρδεπίου), .- 3 

Κρῖμα Συμφορά! 
(ἐπι, οἴκτου). 

.,.. «κε.» 

Ν ιν έ. 

͵μ- 

ΠΝ 
φρο ὯΔ» 

Συμφορά, δυστυχία, 

δυστυχία μου! 

(ἡ) Βαρδῖα συμφορὰ 
--᾿ Ὄνειϑος, ἀτιμία, 



πως - ξολ..- ἕῳ 

ἀτέστη Βὔκολόν τι --- ἦ -“- κὰν 

ἣ ἐχαρτοπαίκτησε, σαλίι οστὶ ᾿Εξήρανε, ἐστέγνωσε. ων ΜΝ 

ἷχεν 5ὖ: 4.15 ᾿ πος“ 1 (ἢ) Ξηρότης, ξη- ᾿ Δ μον 

πλλον το- δ᾽ αἱ τ μαῦ τ κῶς , βασία, «ὦ. υ ΟὐῈ: 

κετὸν {γυναῖκο). 

Κατέο τὴ Εὔκολόν τι, 5... πὦὸ'ο.. 2. 

εὐχερὲς. Ωλιγόστευσε- ΠΣ εκ 

Ηὐκόλονε, κατέστη  “- “- 

σε δὐχερές. ὍΝ ̓ "τὶ 

Ἡ πόρησε, κὐην 

“Ἡδυνήθῃ (τοῦ ἧτο , ᾿ 

δυνατόν τι), μα Ἔ - 

(ἡ) Εὐκοαλία - Εὐπορία, ἌὭ; νὰ ΑΣ Ἦ 

εὐημδρία, ἀγαθά, 

᾿Αριστερὸς (ὁ). «μων ἘΝῚ ἣν 

(ὁ) Εὔκολος, εὐχερὴς -Ὁ- 2. κ΄ 
λίγος, ἀσήμαντος. “1: ξ-" 

(ὁ) Εὐκολώτερου -- λιγώ- 6 

τερος -α ᾿Αριστερὸς [ὁ)}, ΜΕ 
»- 

Ἰησοῦς (6), ξ»... 
 Ὸ- 

Ἰησουΐτης (ὁ), ὡς μῷ 

“Πα - 

Ἴασπις, {πολύτιμος λίθος) μ-ῷ 

(ὁ) Κηφὴν " - δ κρς 
(μέλισσα, ὡυλωλαι ιν 

᾿Εκτύπησέ τινα εἰς τὴν, σ΄" π΄, σι 5 

κορυφὴν (κορφὴν), 
Ἤκμασε ὅ.στ "Ἵ 

ἀέος, ζατ σς  Ξ  Σ 
κατέστη ἔφηβος. 
() Δόφος, γή-᾿ --" . “πς 

ξρλος εὰ: ὡς λόφος. 

δ ηρριμος, ἀκμαῖος, (Ὁ ξ εἷς 

ὦ κασκαν δε οὐ α΄, ξ 1: 

ἡνρδηνησα, ΠΆΤΑ τ γον 
φυπνί δι, ΣΕ ΒΟΉ 

βείκτετ ἐξῖο βετ  ἐε 
᾿ωρφάνευσς͵ κατέστη ὀρφανός. 
᾿Ὠρφάνισε, κατέστη 
σεν ὀρφανόν, 

ἜΤ π ῃ - . . } 

Ὄρφανια (ἡ). αν δ 25: 
(ὁ) ᾿ρφανὸς μρ {" 
(πατρός) -- ἢ ΚΕ οὶ “ὍΣ 
λοναθικόσ. 

Πρέπει, ἁρμόξει͵ ( (5:2) ̓ , 

προσήκει. 

Προσηκόντως,πρεπόντως, ΄ 
ὡς ἀρμόζει. μξ Η 

᾿Ερυθρὰᾶς - Εἶδ9ς ταράν- μἶ 5.» 

δου (ζῷον) ᾿Ξ 

Ἶν αἷσι Χεὶρ (ἡ), οὺ “οὖς ξ ω» 

Ὕ πὸ τὴν ἐξουσίαν τι- » 

νὸς (στὸ χέρι τοῦ), 
ῥλατβνόῃσε, μ8- 

τεμελήθη. ΄οὸῸὮ 

ρον τὰ μόρια τ ὡς τοῖν 
ΚΡ τὰ ἀκανοιν, 5} κἰαἹ ΑΤἢ Ὁ 

γυναικός, τον ὅλ ΑΙ α τον 
Ἴνα χεῖρα βο. τ ΑἸ ἐς 
"Εμπροσθέν τινος, 
παρουσίᾳ τυρόρ, μιν τ ἐκ 

Χειρσποίητος (ὁ). ᾿ς ΕΕ 

ΟΣ πυγολαμτα, ΟΠ. ΓΚ 
ἀφον τς δἰ εν 

φρο τ Ἐς οτς 



ὠν 

[ἦ) Εὐτυχία, εὐδαιμονία, εὖ" 

λογία, μακαριότης. τε 

{τὸ} Δεξιόν (μέ- - ΝΣ 

ρος), ἡ δεξιὰ ΡΟΣ ἀ(ἐὦρ σε 
{πλευρά}. 

2 κα 

(ὁ) Δεξιὸς --- “Ὅρκας. ὁμὲὶ ἷ, ξ ΟῚ 

Ὥρκίσθῃ, ἔδωσαν ὅρκον. ὑκὰ ἱ ψ᾿ 5 

Ἡ Γιομένη κράτος 
τῆς ᾿Αραβίας), ΠΕ ΟῚ 

Δεξιὸς (δ). τα . σὴ 

Αἰσιοδρξία (ἢ) νΩ 

Πρέπει. (ὦ) α 
πηγὴ ἢ’, (ὦ) οὔ “τ ἐσ 

Ὥρίμασε, ε: Ϊ, αι ; ΕΞ 

Ὥριμος (ὁ). εἰς 
(ὁ) Ἰουδαῖος, ἐβραῖος (9 »»}) ἢ τ 5 - 

Ἡμέρα (ἢ). ὑἿ. “ξ ἽΝ, 

Σήμεραν. Η Μη 

(ὁ) Καθημερινός, ἡμερήσιος Ἂ» Ι 

ἰτὸ) ̓ Ημερομίσθιον --- με. -- 
ρολόγιον (ἐμπόρου), - 

Καθημερινῶς, ἡμδρησίως, ζ, Ἵ 

τζατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν. τς ἣ 

Ἡ Ἑλλάς, ὀ Οὐ γΘΠ ον, γον ν᾽ 
δ) “Ἕλλην -- 'Ελληγικός, ον 

ΤΕΛΟΣ 

--ξ8 - , 

᾿Αφύπνισε, 1 ἤ, “" τ "ἘΠ "Ἶ 

ἐξύπνησα, "2. τὴῶἶΤϑΥ ν χὰ, 

᾿Επήγαύπνησε εἶχ χρι ΕἾἹΞ 

διά τι, . ρου ΒΕΨΙΝ, 

ὁΓ΄Αγρυπνος ἐδπορο Κρ ας 

(ξυπνητάς. υἱχ τασδὶ ΜΡ Ὁ
.4 

ὦ 5... ἃ Γ 

(ὦ νον Ὁ.ν..1..») ὑδα.., 9 2 

(ξυπνητός), 

(τὸ) Ξύπνημα "᾿Αγρυπνία. Δ. Ὁ. ΑΓ 

ΟΝ 
᾿Επαγρύπνησις (ἢ). ὧλ ω 

᾿Εβεβαιώθητι » δ ΜΡ ̓Ν “Ἔ ὮΝ 
ὅιδπ. λον 

"πὰ 5." 

᾿ξηκρίβωσέ τι (καλῶς διεπίστωσε. 

(ὁ) Βεβαίωσις “'1-,. 2. ὦ. Ν᾽ αᾳἔρα 

βεβαιότης, οἷ, ̓» ὠωτ} ἔναε 

Εὔπισταος (ὦ), οἷκωω ἱ ἩΠΙΡΗ 5. ΓΟ 

(ἡ) Βεβαιότης, βεβαίωσις. "ὡδὶ 

Βεβαίως, "αν 

Ἱμάτιον (τό), ὥς. - τ Χ 

Διηυθόύόνθῃ πρός, ΜῈΝ ς σϑ γὰ 

Προετέθη, ἐσκόπευ- 
σε, προεμβλέτησε, 

ἔαντα 

(ἢ)] Θάλασσα, πόντος, Ἷ 

ρον κασι εἷς - ες ἰς 

ἀνὰμν ΜΙΝ ὑ-εῖ ΚΕ »οττῷ ως, 

Δ εξιαι προς, ᾿ Σ ΕΝ ὙΟῚ 

Αἰϊσιοδό- “ον 
ἔξῃησε. ἢ οι ΣῈ 

(ν᾽. 



ΒΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

ΔΈ - . ΓῚ 

(τόὸ} "Ἔκτακτον κέρδος. πε ζω] ξ. 
μ᾿ 

(ὁ) Θάνατος, ὄλεθρος. ( ι.53. ) ι5 Ὁ} 

ὡὰ Τλνθος δάμη ἀπ τα δι. 
(ἡ) Τήβεννος (τόγκα). {4} Ὁ ὁ 
Διψαλέος (ὁ). (.....) »ὦ 

Κραυγὴ (ἦ) (᾿,. γ΄. 

ἀντήχησε. ͵μ...5) ἐπα. Εν 

ῬὙπόσχεσις (ἢ). (“5 9)5» 

(..5.) γον ΜΡ 

Ναρκοσυλλέκτις (ἦ), Ἕ .]} 5 

(ὁ) Φαντασιόπληκτος (.) δ ἢ 

Διπμέλισε, 

ἰφαντασμένος), 

. -,.2 
Συμμετρικὸς (ὁ}, ἵ μἱμωϑ ) ὥ 

Δὲν συνεκράτησε σὖὔρα “1 ", “,5 ὦ 
{κόστιο, ἀπὲ οὐ ς 

“᾿ Γ 
πυνισμ᾽ς (ὁ). (ὁΞ ) ῷ κΞ 

(ὁ) Μαδημένος -- Περι- ,Κ΄ 1. κ.. «ὦ 
εστοιχισμένος Πένης -»») -᾿»- 

ὁ Δὲ- ,. ᾿ . 

γων, ν πβν ὐὐρένν»».}.}5.» 5 

(δὲ γϑ δ 
βαξὶ κν, ξασμένος. 

(Ῥ) τ 

(ὁ. Κτυπημένος, 

Ὑλικὸν (πολέμου), 
ἐφόδια, 

ὦ » 

(δ) Σερβιτόρος (γκαρσόνι). υἱοΐ 
᾿Αντικατάστασις (ἡ). ω» γΧ5:} 

Ἔρριψε κρυφὸ βλέμ- “Ὁ Ἧ “11 ΑΝ 
μα, ἐκρυφοκύττοιξα, 

(29) εκ} 
“ ὡοῖ 

ΘΝ ρμη 

υἵδα 
ΚΝ 

᾿Αποστρατεία [ἡ), 

᾿Ἀπέληξε, κατέληξε. 

Τὰ Βόρειον σέλας, 

Σιπιγθὴρ ἐλπίδος, 

(6) ᾿Ακατέργαστος χρυσῶς, ΒΝ 

Σιτηρέσιον {τὸ}. ( ι- ) χ ἢ »- 

Περιοδεία (ἡ). (ὠ 5) ΖΡ», 
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